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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. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 

      I - impostos; 

      II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; 

      III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

      § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 

      § 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00218 DT REC:31/03/87 

                                                      
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/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
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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Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE SE ESTABELECER AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS  
PARA A INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E DISPÕE SOBRE OS PRODUTOS DA SUA  
ARRECADAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01820 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO, SUA POLÍTICA E  
EXTENSÃO; SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO  
FEDERAL, INCLUSIVE COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA INSTITUIR IMPOSTOS;  
SOBRE PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS, NAS CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03754 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO  
DISTRITO FEDERAL INSTITUIR OS IMPOSTOS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04075 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA INSTITUIR O IMPOSTO QUE DEFINE. 
   
   SUGESTÃO:05563 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO INSTITUIR IMPOSTOS NOS CASOS QUE  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:06086 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO INSTITUIR IMPOSTOS. 
   
   SUGESTÃO:06617 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA INSTITUIR OS IMPOSTOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08316 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO  
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS PARA INSTITUIR OS IMPOSTOS QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08401 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR  
IMPOSTOS DE QUALQUER NATUREZA. 
   
   SUGESTÃO:08403 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ESPECIFICANDO OS TRIBUTOS QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O  
DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS PODEM INSTITUIR. 
   
   SUGESTÃO:09838 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO INSTITUIR OS IMPOSTOS, CONFORME  
ESPECIFICA. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na página da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas as 
notas taquigráficas das audiências públicas realizadas. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS – VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - Os tributos que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir são os seguintes:  

I - imposto, obedecida a discriminação de competências estabelecida neste 

Capítulo;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos à sua disposição;  

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, vedada sua utilização como 

instrumento de confisco. A administração tributária poderá, nos termos da lei e 

respeitados os direitos e garantias individuais, desempenhar funções visando à 

identificação do patrimônio dos contribuintes, seus rendimentos e suas atividades 

econômicas.  

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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§ 3º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários, tendo por limite 

total a despesa realizada.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O Sistema Tributário Nacional compreende os seguintes tributos, que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir:  

I - impostos enumerados nesta Constituição;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição; e  

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º - Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo, e 

terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos:  

I - justiça social; e  

II - desenvolvimento sócio-econômico equilibrado entre as diferentes regiões do 

País.  

§ 2º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte.  

§ 3º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários, tendo por limite 

total a despesa realizada.  

§ 5º - Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração tributária, bem como 

coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos.  

 

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

das Receitas, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/6/1987, Supl., a 

partir da p. 96.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 54.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos previstos nesta Constituição;  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição; e  

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo, e 

terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos:  

I - justiça social; e  

II - desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.  

§ 2º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para tornar efetivos esses princípios, poderá identificar, respeitados 

os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte.  

§ 3º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de imóveis 

beneficiados, tendo por limite total a despesa realizada.  

§ 5º - Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração tributária, bem 

como coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos previstos nesta Constituição;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; e  

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo, e 

terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos:  

I - justiça social; e  

II - desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.  

§ 2º - Por princípio, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, especialmente 

para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte.  

§ 3º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de imóveis 

beneficiados, tendo por limite total a despesa realizada.  

§ 5º - Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração tributária, bem 

como coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. 
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Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação do Substitutivo do Relator. Publicado no Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte de 22/8/1987, Supl., a partir da p. 237.  

Disponível em: https://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. 262 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos previstos nesta Constituição;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; e  

III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo, e 

terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos:  

I - justiça social; e  

II - desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.  

§ 2º - Por princípio, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 3º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de imóveis 

beneficiados, tendo por limite total a despesa realizada.  

§ 5º - Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração tributária, bem 

como coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 15.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 257 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos previstos nesta Constituição;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; e  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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III - contribuições de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º - Os tributos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios de receitas para satisfazer as necessidades públicas a seu cargo, e 

terão em vista, principalmente, os seguintes objetivos:  

I - justiça social; e  

II - desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.  

§ 2º - Por princípio, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 3º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de imóveis 

beneficiados, tendo por limite total a despesa realizada.  

§ 5º - Mediante convênio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão delegar, uns aos outros, atribuições de administração tributária, bem 

como coordenar ou unificar serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 109.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 195 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observado o 

disposto nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício de atos de poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição; e  

III - contribuição de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas tendo por limite total a despesa realizada.  

Parágrafo único - Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 58.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 163 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observado o 

disposto nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º - Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, 
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respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 § 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 170. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observado o 

disposto nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, pela valorização de imóveis decorrente de obras 

públicas.  

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, poderá identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02042, art. 171 

 

Requerimento de destaque nº 616 referente ao art. 170, inciso III.  

A matéria foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 145 referente à Emenda 01341.  

A emenda foi prejudicada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte - DANC de 15/4/1988, a 

partir da p. 9466. 

 

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

2º) 

Art. 151. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.  

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

                                                      
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/226anc15abr1988.pdf
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Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 151, § 1º, conforme 

relatório geral, volume 299, página XI transcrito abaixo: 

Art. 151, § 1º: Promovi a eliminação do ponto intercalar. 

 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

Requerimento de destaque nº 77, referente à emenda 1769. A emenda foi rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte - DANC de 27/8/1988, a 

partir da p. 13360. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.  

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos:  

I - impostos;  

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 

ou postos a sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.  

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 1o. e onde couber:  
"............................................  
III - Contribuições especiais:  
a) contribuição de melhoria;  
b) contribuição previdenciária;  
c) contribuição de intervenção no domínio econômico;  
d) contribuição de segurança do trabalho, que  
substituirá o FGTS, PIS, PASEP e Imposto Sindical;  
e) contribuição de defesa da vida.  
§ A contribuição de melhoria será exigida  
dos proprietários tendo por limite o total de  
despesa realizada.  
§ Cabe à lei complementar:  
I - ..........................................  
d) contribuições especiais, suas definições,  
fatos geradores.  
§ Compete privativamente à União instituir  
as contribuições previstas nas alíneas b, c e d,  
do inciso III. Compete privativamente aos  
municípios instituir as contribuições previstas na  
alínea a. Compete concorrentemente aos Estados e  
municípios a alínea e.  
Art. 2o. Suprimido." 
Justificativa: 
O anteprojeto em pauta só considerou como tributo a contribuição de melhoria. Não cuidou, também, 
de limitar o campo de incidência das contribuições em geral nem de defini-las, deixando-as, sem 
remeter para regulamentação em Lei Complementar, um pouco à deriva de conceituação mais 
rigorosa em seu artigo 2°.  
A emenda procura sanar esta imperfeição técnica e política. As contribuições parafiscais estão 
incorporadas, na prática, ao sistema tributário. Será melhor enumera-las deixando a Lei 
Complementar sua melhor conceituação e definição do fato gerador.  
Não foram consideradas e enumeradas entre as contribuições especiais o FISCOSOCIAL nem o 
SALÁRIO EDUCAÇÀO, pois que se supõe desnecessária sua manutenção. O sistema tributário 
básico já está em condições de equacionar, através dos orçamentos da União, Estados e Municípios, 
os problemas fundamentais de educação, saúde e saneamento básicos do conjunto da cidadania. A 
moderna inspiração do Direito Tributário exclui também o recurso à excessiva vinculação de receitas 
e despensas aconselhando o financiamento dos setores socais sob responsabilidade do poder 

                                                      
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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público através do orçamento geral. De outra parte, trata-se de simplificar o sistema tributário e de 
desonerar a cidadania e o empresariado da excessiva e diversificada tributação. Mantem-se, 
portanto, algumas CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS, como de Melhoria, Previdência e Intervenção no 
domínio econômico, pela eficácia que tem demonstrado como instrumento fiscal e social.  
Se introduzem duas novidades: a contribuição trabalhista de segurança do trabalho e de defesa da 
vida. Trata-se de duas emendas que merecem atenção especial.  
A contribuição trabalhista de segurança do trabalho destina-se a propiciar maior segurança aos 
trabalhadores dos setores público e privado, devendo reconcentrar e agregar as atuais contribuições 
do FGTS, PIS, PASEP e o Imposto Sindical, dando-lhes mais amplas e renovadas atribuições. O 
Imposto Sindical, sabe-se, deve ser eliminado eis que se constitui em fator desprezível da cooptação 
trabalhista. Mas quase todas as lideranças sindicais estão de acordo em que o MOVIMENTO 
SINDICAL, em suas várias vertentes, deve ser reconhecido e apoiado pelo ESTADO, 
independentemente de sua motivação política, tal como os partidos políticos. O FGTS, o PIS e o 
PASEP são igualmente contribuição sociais cuja definição, gestão e aplicação escapou ao Relator da 
Subcomissão. Não obstante, trata-se não apenas de um patrimônio dos trabalhadores mas uma 
experiência de financiamento da segurança do trabalho que não pode ser omitida. Propõe-se, 
portanto, a criação desta contribuição no texto da Constituição como fator de segurança dos 
trabalhadores remetendo-se sua regulamentação à Lei Complementar que disporá sobe sua definição 
precisa, fato gerador, cobrança, gestão e destino.  
Espera-se, contudo, com a atribuição da cobrança da Contribuição de Segurança do Trabalho que se 
institua no país um forte instrumento financeiro para o aperfeiçoamento de funções do Ministério do 
Trabalho, cuja gestão poderá incorporar os próprios trabalhadores e cujo destino assegure: apoio ao 
movimento sindical legalmente constituído, segurança aos trabalhadores no processo de trabalho, 
seguro contra o desemprego. Trata-se, enfim, de um instrumento que repousa sobre a ideia de que a 
constituição deve ter como eixo a defesa da cidadania dos trabalhadores.  
No tocante à Contribuição de Defesa da Vida, trata-se, também, de uma inovação destinada à 
instrumentalizar melhor os Municípios na luta contra as descontinuidades cada vez mais 
ameaçadoras dos desastres ambientais. Estes hiatos interrompem, sobretudo nas grandes 
aglomerações ou áreas de alto risco industrial, o processo produtivo e a cadeia de vida útil, sobretudo 
humana. Não basta estabelecer controles ambientais e recursos para sua execução. Há que se 
enfatizar a importância âmbito, o preço da correção destes desvirtuamentos (éticos e estéticos). Lei 
Complementar deverá conceituar melhor esta contribuição e definir o fato gerador de sua incidência. 
Esta contribuição ajudará a integrar ações de defesa civil, controle ambiental e ação emergencial.  
Tanto a segurança do trabalho como a defesa da vida são campos de ação estatal relativamente 
recentes, especialmente nas áreas de seguro-desemprego e defesa ambiental justificando esse 
elemento adicional sobre estrutura tributária que, ademais, incidirá com precisão sobre agentes 
causadores de insegurança social.  
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte trata de alteração relacionada com as espécies tributárias na 
Seção I do Anteprojeto.  
Não obstante as razões invocadas na Justificação, entendemos que a Emenda oferecida não se 
coaduna com as diretrizes e parâmetros que nos orientaram na caracterização dos tributos 
-  impostos, taxas e contribuições de melhoria - e das contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, às quais se aplicam os princípios da 
legalidade e anterioridade, embora não sendo concebido como Tributo.  
Entendemos que as denominações dos tributos e das contribuições supramencionados, bem como a 
forma e a extensão em que foram consideradas, inclusive para sua criação, são as que melhor 
condizem com adoção de um sistema tributário realmente simples e eficaz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Incluir no art. 1o., item IV e V:  
"IV - Contribuição de custeio de obras ou  
serviços urbanos resultantes do uso do solo  
urbano, exigível de quem promover atos que gerem a  
necessidade do aumento de equipamentos ou serviços  
públicos urbanos em área determinada;  
V - Contribuição para o controle ou  
eliminação de atividade poluente. 
Justificativa: 
O processo de urbanização tem produzido como resultado a exigência de que o setor público 
mobilize recursos e equipamentos para manter e sustentar uma decisão que muitas vezes não previa 
um efeito específico sobre  o espaço urbano.  
Por outro lado, a despreocupação com a poluição tem produzido a necessidade do setor público arcar 
com o ônus de sua correção e fiscalização, além dos prejuízos irreparáveis que implica ao meio 
ambiente. O sistema de multas existentes, além de não prevenir é moroso e insuficiente para a ação 
antecipativa.  
Tais contribuições alocariam recursos para suprir estes encargos.  
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte trata de alteração relacionada com as espécies tributárias na 
Seção I do Anteprojeto.  
Não obstante as razões invocadas na Justificação, entendemos que a Emenda oferecida não se 
coaduna com as diretrizes e parâmetros que nos orientaram na caracterização dos tributos -  
impostos, taxas e contribuições de melhoria - e das contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse de categorias profissionais, às quais se aplicam os princípios da legalidade 
e anterioridade.  
Entendemos que as denominações dos tributos e das contribuições supramencionados, bem como a 
forma e a extensão em que foram consideradas, inclusive para sua criação, são as que melhor 
condizem com adoção de um sistema tributário realmente simples e eficaz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00098 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o., o seguinte item IV  
e o § 4o., passando este a § 5o.:  
"IV - contribuição a que se refere o item IV  
deste artigo não poderá ter fato gerador, nem base  
de cálculo, próprios dos tributos". 
Justificativa: 
O desenvolvimento industrial, com a exploração do subsolo e de atividades que provocam o 
desequilíbrio ecológico e comprometem o meio ambiente, exige do Poder Público providencias para 
eliminar ou controlar as causas da poluição.  
Para isto os recursos são sempre escassos, sendo justo exigir-se, dos que provocam os danos, a 
contribuição para sua reparação. A Comissão Arinos acolheu proposta do catarinense Laerte Vieira 
criando a contribuição que ora propomos.  
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte trata de alteração relacionada com as espécies tributárias na 
Seção I do Anteprojeto.  
Não obstante as razões invocadas na Justificação, entendemos que a Emenda oferecida não se 
coaduna com as diretrizes e parâmetros que nos orientaram na caracterização dos tributos -  
impostos, taxas e contribuições de melhoria - e das contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse de categorias profissionais, às quais se aplicam os princípios da legalidade 
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e anterioridade.  
Entendemos que as denominações dos tributos e das contribuições supramencionados, bem como a 
forma e a extensão em que foram consideradas, inclusive para sua criação, são as que melhor 
condizem com adoção de um sistema tributário realmente simples e eficaz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 1o. a seguinte redação:  
"§ 2o. Excetuando-se as taxas de conservação  
de estradas e caminhos, cobradas pelos Municípios,  
as demais taxas não poderão ter base de cálculo,  
próprias de impostos." 
Justificativa: 
É de significativa importância a conservação das Estradas Vicinais Municipais, exigindo grandes 
esforços dos Municípios, nesta prestação de serviços.  
Os recursos são poucos, assim não se tem tido grande êxito no atendimento das necessidades da 
população.  
Para remuneração do serviço fica difícil buscar-se os recursos. A instituição de uma taxa é 
impossível, atualmente, porque não se consegue uma base de cálculo, que não coincida com o 
imposto territorial rural, que foi mantido pelo anteprojeto.  
Assim propomos a presente exceção no dispositivo proposta pelo relator, para que os Municípios 
possam lançar a taxa de conservação de estradas e remunerar seus serviços.  
Parecer:   
   Propõe, o nobre Constituinte AIRTON SANDOVAL a modificação do art. 1o., § 2o. do Anteprojeto, 
para excetuar do princípio geral de que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, 
as taxas de conservação de estradas e caminhos.  
A preocupação do ilustre Constituinte é perfeitamente compreensível, face às intermináveis 
demandas judiciais que praticamente incompatibilizaram a cobrança da referida taxa pelas Comunas, 
no sistema tributário vigente.  
Contudo, não será através de enumeração de exceções, a nível constitucional, a características das 
espécies tributárias, que o problema terá solução. Caberá à lei complementar delimitar os respectivos 
campos de incidência esclarecendo, por exemplo, que medidas de propriedades rurais, tais como 
testada ou área, não se confundem com valor fundiário ou exploração, para efeito de caracterização 
da base de cálculo da taxa e do imposto sobre a propriedade territorial rural.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 1o. passaria a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. As taxas não poderão ter base de  
cálculo igual à de impostos"; 
Justificativa: 
A substituição da palavra própria, contida no anteprojeto, por igual, proposta pelo IBAM, visa superar 
os problemas de interpretação no Judiciário, quanto à cobrança de certas taxas municipais, como as 
de pavimentação, conservação de estradas e de licenças. Tem havido a tendência do Judiciário, nos 
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últimos anos, de considerar como base de cálculo daquelas taxas, apenas um único componente da 
conformação da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano. Dar-se-á que aos municípios 
compete a contribuição de melhoria, que poderia substituir as taxas de pavimentação, conservação 
de estradas, mas essa “interpretação” não encontra respaldo na realidade, mesmo porque, muitas 
vezes, a taxa de pavimentação é cobrada pera a melhoria de obras já existentes e a taxa de 
conservação estradas tem o mesmo objetivo, afastando, portanto, a incidência da contribuição da 
melhora.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0160-3  
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 estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não  
deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA 5A0162-0  
1 - Dê-se nova redação ao caput do art. 1o.,  
acrescente-se-lhe o item IV e mantenham-se os seus  
demais dispositivos, na forma a seguir.  
2 - Suprima-se, em consequência, o art. 2o. e  
renumerem-se os demais.  
Art. 1o. O Sistema Tributário Nacional  
compreende os seguintes tributos:  
I - ............................  
II - ...........................  
III - ..........................  
IV - contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e as de interesse de categorias  
profissionais, instituídas em capítulos  
específicos desta Constituição. 
Justificativa: 
A presente emenda, que não altera em nada a essência do relatório do digno Relator, visa tão 
somente mais clara e compreensiva a abrangência do Sistema Tributário Nacional, dando-se ao Art. 
1° redação que, salvo melhor juízo, parece-nos termicamente mais adequada.  
Parecer:   
   As contribuições, fora a de melhoria, não estão sendo consideradas como tributos, ficando sua 
criação a depender do que se dispuser em outros capítulos da Constituição, onde se trata dos vários 
setores sócio-econômicos e onde melhor se avaliam as respectivas necessidades.  
O Sistema Tributário simplesmente indica, dentre os princípios tributários, quais os que devem por 
elas ser observados. Há inconveniência em submetê-las a todos os princípios - o que ocorreria se 
fossem elas consideradas como tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00175 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
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Texto:   
   Substitua-se a redação do § 3o. do art. 1o.  
do anteprojeto pela seguinte:  
"§ 3o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado." 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Subcomissão, a 
contribuição de melhoria é centenária nos países civilizados e tem por fundamento exclusivo a 
valorização de imóvel causada por obra pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode 
cobrar esta, necessariamente, limitado à valorização de que se beneficia o proprietário, conforme 
aliás, sempre dispuseram as Constituições brasileiras, até a infeliz supressão do limite individual pela 
Emenda n° 23 de 1983. Afigura-se curial, todavia, que na espécie tributária de que se cogita não 
pude ser cobrado do proprietário do imóvel mais do que a valorização de seu imóvel.  
Por outro lado, o limite individual precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil 
preciso e legitima a tributação, A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, 
principalmente porque pode haver parcelas a pagar.  
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:00189 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Excluir a parte final do art. 1o., § 1o.:  
"A administração tributária poderá nos termos  
da lei, e respeitados os direitos e garantias  
individuais, desempenhar funções visando a  
identificação do patrimônio de contribuintes, seus  
rendimentos e suas atividades econômicas." 
Justificativa: 
Inexiste dúvida na doutrina ou na jurisprudência sobre o poder de livre investigação do Fisco, 
respeitados os direitos fundamentais. A matéria é de legislação infraconstitucional.  
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, 
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:00190 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Substituir a redação do § 3o. do art. 1o., pela seguintes:  
"As contribuições de melhoria serão exigidas  
dos proprietários tendo por limite total o custo  
da obra pública apurado em orçamento elaborado na  
forma que a lei complementar estabelecer." 
Justificativa: 
A expressão “despesa realizada”, que, aliás consta da Constituição vigente, não é feliz, porquanto 
pode ser entendia como permitindo a cobrança da contribuição de melhoria tão somente após o 
dispêndio (ou a realização), pelo poder tributante, da respectiva despesa. A contribuição de melhoria 
– valioso instrumento financeiro para a viabilização de obras públicas – deve poder ser instituída 
antes do início da obra, face ao seu projeto, e arrecadada consoante o cronograma de desembolsos 
previsto.  
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:00225 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   No artigo 1o. mantem-se o caput e os incisos  
I e II e modifica-se a redação do inciso III  
"Art. 1o. ..................................  
..................................................  
- contribuições especiais:  
a) contribuição de melhoria, pela valorização  
de imóveis decorrentes de obras públicas;  
b) contribuição de custeio de obras e  
serviços resultantes do uso do solo urbano,  
graduada em função do custo do acréscimo." 
Justificativa: 
A Contribuição de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano deverá ser exigida 
de quem promover atos que impliquem em aumento de equipamento urbano em área determinada e, 
será graduada em função do custo desse acréscimo.  
Busca-se com esta proposta considerar os tributos não se como fonte de receita mas, também, como 
instrumento de ordenamento territorial e urbano e de justiça social.  
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte trata de alteração relacionada com as espécies tributárias na 
Seção I do Anteprojeto.  
Não obstante as razões invocadas na Justificação, entendemos que a Emenda oferecida não se 
coaduna com as diretrizes e parâmetros que nos orientaram na caracterização dos tributos -  
impostos, taxas e contribuições de melhoria - e das contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse de categorias profissionais, às quais se aplicam os princípios da legalidade 
e anterioridade.  
Entendemos que as denominações dos tributos e das contribuições supramencionados, bem como a 
forma e a extensão em que foram consideradas, inclusive para sua criação, são as que melhor 
condizem com adoção de um sistema tributário realmente simples e eficaz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00245 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Proponho que o art. 1o., § 1o. passe a  
vigorar com a seguinte redação:  
"§ 1o. Os impostos terão caráter pessoal e  
serão gerados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte, sempre prevalecendo os impostos  
diretos sobre os indiretos, com isenções para os  
bens essenciais à sobrevivência. A administração  
tributária poderá, nos termos constitucionais,  
desempenhar funções visando à identificação do  
patrimônio dos contribuintes, seus rendimentos e  
suas atividades econômicas." 
Justificativa: 
Devemos romper um dos mais perversos efeitos da tributação: a incidência maior, entre nós, dos 
impostos indiretos que oneram mais os pobres do que os ricos. São os impostos pagos que 
praticamente não se vê. A Assembleia Nacional Constituinte não pode ignorar tão absurda situação e 
ficar nas recomendações genéricas. 
Por outro lado, o compromisso com o social que deve ter a nova Constituição precisa assegurar 
isenções tributárias aos bens essenciais à sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0245-6  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às  
alterações referentes à essência dos princípios, entendemos devam elas ser incorporadas ao 
Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais 
ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00254 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Redijam-se do seguinte modo as disposições abaixo, do art. 1o.:  
"II - contribuição de melhoria, exigível dos  
proprietários, pela valorização de imóveis  
decorrente de obras públicas.  
§ 2o. As taxas e as contribuições de  
melhoria terão como limite total a despesa  
realizada". 
Justificativa: 
Pela redação proposta, desaparece a regra do artigo 2° do anteprojeto, que reproduz regra inibidora 
da cobrança de taxa pelos três níveis de governo, tendo em vista a infeliz interpretação que lhe tem 
dado o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o custeio pelos Municípios, da construção e 
conservação de estradas vicinais, tem sido impossível, porque a área dos imóveis não podem servir 
ao cálculo que se diferenciam os tributos, mas pelo fato gerador, como está no artigo 4° do Código 
Tributário Nacional. Não se pode continuar repetindo mecanicamente o § 2° do artigo 18 da 
Constituição atual.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

E, para reforçar as garantias dos contribuintes e evitar abuso do Fisco, a regra da limitação da 
cobrança da taxa deve limitar-se ao custo total do serviço, a exemplo do que é proposto para a 
contribuição de melhoria.  
Parecer:   
   O ponto central da Emenda diz respeito à limitação da taxa ao nível do total da despesa realizada, 
ao mesmo tempo em que deixa completamente livre a escolha de sua base de cálculo.  
Se ficar liberada a base de cálculo da taxa, então se repetirá a distorção de transformá-la em 
verdadeiro imposto, com incidência acumulada no mesmo fato econômico. Por outro lado, o limite 
natural de seu valor é o do serviço que é por ele pago. O caso específico da taxa de conservação de 
estradas (compensada pela participação no IPVA) deve ser solucionado mediante busca de base de 
cálculo que não se confunda com o ITR.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00263 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dar nova redação ao § 2o. do art. 1o.:  
"§ 2o. Para a cobrança das taxas não se  
poderá adotar base de cálculo ou fato gerador  
idênticos aos que tenham servido para incidências  
de impostos, nem ser a mesma calculada em função  
do capital das empresas." 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão ilegítima prática, é que se sugere na redação 
supra, a inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
Parecer:   
   Propõe o nobre Constituinte alteração do texto do § 2o. do artigo 1o. do Anteprojeto, dando-lhe a 
mesma redação do § 2o. do artigo 18 da Lei no. 5.172/66 - Código Tributário Nacional.  
Entendemos que, por ser de nível constitucional, não deve o Anteprojeto conter em seus dispositivos 
elementos ou expressões que, em razão da possibilidade de serem modificados, acrescidos ou 
substituídos, devem constar de norma infraconstitucional.  
Assim, preferimos adotar o texto da Constituição vigente (parágrafo único do artigo 77) - que 
considera a base de cálculo como elemento essencial para se evitar a criação e cobrança 
indiscriminada de taxas, deixando à legislação infraconstitucional o disciplinamento da matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00297 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:   
   Ao art. 1o. acrescentar §...:  
"§ Competem ao Distrito Federal e aos Estados  
não divididos em Municípios, cumulativamente, os  
impostos atribuídos aos Estados e Municípios e à  
União, nos Territórios Federais, os impostos  
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atribuídos aos Estados e, se o Território não for  
dividido em Município, os impostos municipais." 
Justificativa: 
Emendas em justificação.  
Parecer:   
   A Emenda aditiva ao artigo 1o., proposta pelo nobre Constituinte, é repetição do artigo 9o. do 
Anteprojeto. Faz, apenas, uma inversão de ordem no respectivo texto. O deslocamento do termo 
"cumulativamente" não altera o sentido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00300 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:   
   Inclua-se no art. 1o. § ...:  
§ Mediante convênio, a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios poderão delegar,  
uns aos outros, atribuições de administração  
tributária e coordenar ou unificar serviços de  
fiscalização e arrecadação de tributos." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0300-2  
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:00305 PARCIALMENTE 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:   
   Ao art. 1o., Item II, dar a seguinte redação:*  
"II - Taxas, pelo exercício regular do poder  
de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial  
de serviços públicos específicos e de sua  
competência, prestado ao contribuinte ou posto à  
sua disposição." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0305-3  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto 
às alterações referentes à omissão de expressões do dispositivo, entendemos devam elas ser 
incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente para o seu aprimoramento,  
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tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00331 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   O Artigo da Seção - Princípios Gerais terá a seguinte redação:  
"Art. O Sistema Tributário Nacional compõe-  
se de Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria  
e é regido pelo disposto neste Capítulo, em leis  
complementares em resoluções do Senado e, nos  
limites das respectivas competências, em leis  
federais, estaduais e Municipais.  
Parágrafo único. As contribuições sociais, as  
de intervenção no domínio econômico e as de  
interesse de categorias profissionais, instituídas  
com base nas disposições do capítulo pertinente  
desta constituição, também observarão os  
princípios estabelecidos nos artigos 3o., 4o.,  
art. 5o. Caput, art. 6o. art. 7o.-Caput, e art. 10  
da Seção I. (obs. numeração das Emendas propostas)." 
Justificativa: 
A redação no caput do artigo descortina a estrutura do sistema. O parágrafo único aborda as 
contribuições especiais, estabelecendo que embora não pertencendo a este capítulo devem estar 
sujeitos aos princípios que enumera.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0331-2  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às  
alterações referentes à quanto essência das modificações, entendemos devam elas ser incorporadas 
ao Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente para o seu aprimoramento,  
tornando-o mais ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00341 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   O Artigo 1o. da Seção das Garantias do  
Constituinte terá a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Sistema Tributário Nacional se  
destina a prover os meios necessários à ação do  
Estado, assegurar o desenvolvimento integral e  
integrado da Nação e promover condições dignas de  
vida a todos os cidadãos." 
Justificativa: 
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A filosofia e os objetivos do Sistema Tributário Nacional constituem a primeira Garantia do 
Contribuinte e de outro lado didaticamente recomenda-se a sua inclusão abrindo o capítulo sobre 
Tributos.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0341-0  
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:00351 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   O artigo da Seção - Princípios Gerais, terá a  
seguinte redação (artigo 2o. do atual  
anteprojeto):  
"Art. Os tributos que a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios poderão instituir  
e cobrar são os seguintes:  
I - Impostos, obedecida a discriminação de  
competência estabelecidas neste capítulo;  
II - Taxas, em razão do exercício do poder da  
polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial  
de serviços públicos específicos, prestados ao  
contribuinte ou colocado a sua disposição;  
III - Redação identifica ao item do atual  
art. 1o. do anteprojeto.  
§ 1o. As Taxas não poderão ter base de  
cálculo ou fato gerador, já pertinentes a impostos.  
§ 2o. Redação igual ao § 3o. do artigo 1o. do  
atual anteprojeto." 
Justificativa: 
A redação proposta estabelece no Item I “IMPOSTOS” e não “IMPOSTO”, como é o correto.  
No Item II acrescenta a palavra “EXERCÍCIO”, pois não basta o poder de Polícia subjetivo, é 
necessário que ele exista concretamente.  
Elimina a condição “DIVISÍVEIS” dando mais abrangência e praticidade ao tributo taxa.  
A redação dada ao § 1° acrescenta “FATO GERADOR” ajustando o preceito.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0351-7  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às  
alterações referentes à mudança de redação, entendemos devam elas ser incorporadas ao 
Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais  
ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00380 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se como art. 1o. e como Disposição Transitória:  
"Art. 1o. O sistema tributário nacional tem  
por finalidades principais:  
I - prover os recursos financeiros  
necessários à cobertura dos gastos permanente e  
extraordinários da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios;  
II - favorecer o desenvolvimento nacional,  
mediante o estímulo das forças econômicas que o  
possibilitam;  
III - contribuir para a correção das  
desigualdades sócio-econômicas inter-regionais e  
interindividuais.  
§ 1o. Todos deverão contribuir para o  
financiamento dos gastos públicos, de acordo com  
sua capacidade econômica.  
§ 2o. O sistema tributário será  
obrigatoriamente progressivo.  
Disposição Transitória  
Art. Até a aprovação de um novo Código  
Tributário que atenda ao disposto no § 2o. do  
artigo anterior, fica mantida a atual legislação  
tributária, a qual só poderá ser modificada no  
sentido de aumentar sua progressividade." 
Justificativa: 
O capítulo do Sistema Tributário Nacional da futura Constituição deve começar pelo enunciado de 
alguns princípios basilares, de caráter programático, como o fazem, por exemplo, de forma sintética, 
as atuais Constituições de Portugal (art. 106 e 67, “e”) e da Espanha (art. 31-1). É o que se propõe 
nesta sugestão.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0380-1  
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:00404 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do § 3o. do art. 1o.  
do anteprojeto pela seguinte:  
"§ 3o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado." 
Justificativa: 
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Conforme enfatizou o tributalista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Subcomissão, a 
contribuição de melhoria é centenária nos países civilizados e tem por fundamento exclusivo a 
valorização de imóvel causada por obra pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode 
obrar está, necessariamente, limitado à valorização de que se beneficia o proprietário, conforme, 
aliás, sempre dispuseram as Constituições brasileiras, até a infeliz supressão do limite individual pela 
Emenda n° 23 de 1983. Afigura-se curial, todavia, que na espécie tributária de que se cogita não 
pode ser cobrado do proprietário do imóvel mais do que a valorização de seu imóvel.  
Por outro lado, o limite individual precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil 
preciso e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, 
principalmente porque pode haver parcelas a pagar.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0404-1  
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 estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não  
deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00442 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao caput do art. 1o.:  
"Art. 1o. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:" 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0442-4  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes 
traçados para a estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às  
alterações referentes à mudança de redação, entendemos devam elas ser incorporadas ao 
Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente para o seu aprimoramento, tornando-o mais  
ajustado e consistente.  
Pelo acolhimento em parte. 
   
   EMENDA:00443 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 1o. do art. 1o.:  
"§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte." 
Justificativa: 
O tributo é, em princípio, um confisco. A Administração Tributária tem e deve ter função bem mais 
ampla que a simples identificação; a redação do anteprojeto restringe a ação do poder de tributar.  
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Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0443-2  
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 estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não  
deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 1o.:  
"§ 3o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total a despesa realizada." 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0444-1  
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 estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não  
deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber  
Artigo - O Sistema Tributário Nacional se  
assenta em dois tributos: o imposto sobre a renda  
das atividades não assalariadas e a taxa, que  
incidirá sobre toda tradição comercial, sobre o  
preço dos serviços prestados por pessoas físicas  
ou jurídicas ou sobre o custo da atividade da  
administração pública, concedida ou diretamente  
explorada, quando acionada pela pessoa física ou  
pela pessoa jurídica de direito ou provado.  
Parágrafo Único - A receita proveniente da  
arrecadação do imposto sobre a renda e sobre a  
taxa, de que tratam o "caput" deste artigo, será,  
no local de recolhimento, assim distribuída:  
a) Imposto sobre a Renda - cinquenta por  
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cento à União, trinta por cento ao Estado e vinte  
por cento ao Municípios.  
b) taxa - cinquenta por cento ao Município,  
trinta por cento ao Estado e vinte por cento à União. 
Justificativa: 
Volta à tese por entendê-la como aquela que melhor atende aos interesses nacionais a partir da 
pessoa do contribuinte.  
O Sistema que proponho é inovador em termos de Brasil. Todavia é experiência bem sucedida em 
outros países de econômicas fortes, alguns da Europa e em especial os Estados Unidos da América 
do Norte.  
Minha proposta corrige uma onda de insatisfação que assola o povo brasileiro em razão dos tributos 
que são cobrados atualmente pelos Governos da União, dos Estados e dos Municípios.  
Temos um Sistema Tributário confuso, draconiano e injusto, onde a desordem do Sistema favorece a 
sonegação e a inadimplência. Por outro lado, desde a Constituição de 1967, enfraqueceu-se o 
organismo fiscalizador, aumentando-se, todavia, o número de impostos, de taxas e de contribuições, 
além dos impostos indiretos decorrentes dos empréstimos compulsórios; tudo avançando, 
insaciavelmente, nos salários e nas rendas das pessoas físicas e jurídicas. 
Ninguém há que possa informar sobre o número exato de impostos e de taxas que são cobrados no 
Brasil. Há uma infinidade de tributos, alguns já e de há muito desnecessários. Outros desviados das 
finalidades a que foram criados. Outros, excessivos na voracidade, tributadora da tecnocracia 
governamental. E pior de tudo isto, a concentração de renda e da receita em nome da União Federal, 
em detrimento do direito dos Estados e dos Municípios.  
Ocorre que, conforme se vê no Relatório e no Projeto que ora estou emendado, aquela concentração 
foi conservada de forma inexplicável, ainda em detrimento dos Estados e dos Municípios.  
É certo que o Projeto estabelece critérios de distribuição da arrecadação da União em favor de 
Estados e Municípios. Mas o que se quer, de preferência, é a arrecadação originária, não supletiva.  
A proposta que faço tem o condão de distribuir de forma perfeita, justa, equânime a renda nacional, 
restabelecendo a dignidade financeira e econômica dos Estados e dos Municípios e permitindo ao 
contribuinte plena transferência no que tange à certeza da aplicação de sua contribuição compulsória 
devida ao erário público.   
Elimino a incidência de imposto sobre o salário e o faço por entender que salário não é renda. 
Estabeleço a cobrança do imposto, sobre as rendas que não sejam salários, por total 
incompatibilidade destes para com aquelas.  
Faço incidir determinada taxa sobre tudo o que represente serviços e ganhos. Haverá um preço e, 
este, acrescido de uma taxa, cujo percentual a lei cuidará de fixar.  
A União, os Estados e os Municípios, na forma da Emenda, terão rendas qualificadas e percentuais 
justos. Assim é de substituir todo o projeto do Relator por esta Emenda, que tem alcance social e 
virtudes que favorecem o contribuinte, que passa a ser respeitado, a Administração, que se torna 
depositária de recursos infindáveis, sem a possibilidade da sonegação e da inadimplência por parte 
dos contribuintes desonestos ou desavisados.  
É a justificação.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00185 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.  
Dê-se ao caput do artigo 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:" 
Justificativa: 
A alteração proposta diz respeito apenas ao texto, sem alterar o conteúdo do dispositivo. A ordem 
direta da disposição combina melhor com o comando nela inserida, deixando claro, desde logo, que 
as pessoas jurídicas de direito público mencionadas poderão exercer as competências tributárias ali 
referidas.  
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:00186 REJEITADA 
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 de Receitas  
Dê-se ao item III, do art. 1o, a seguinte  
redação, eliminando-se o seu § 4o. e renumerando-  
se o atual § 5o:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas, tendo como limite o total da despesa  
realizada." 
Justificativa: 
Não nos parece necessário mencionar, no texto constitucional, o sujeito passivo do tributo, como é 
feito pelo § 4° do anteprojeto. De outra parte, a indicação do requisito “total da despesa realizada” 
pode ser feita, desde logo, no corpo do item que cuida desta espécie tributária, ano requerendo um 
parágrafo especificamente para esse fim.  
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:00191 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
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Texto:   
   Tributo, Participação e Distribuição de Receitas  
Acrescenta-se ao art. 1o, o seguinte item VI  
e o § 4o, passando este a § 5o:  
"IV - contribuição para eliminação ou  
controle de atividades poluente".  
"§ 4o. - A contribuição a que se refere o  
item IV deste artigo não poderá ter fator gerador,  
nem base de cálculo, próprios dos tributos". 
Justificativa: 
O desenvolvimento industrial, com a exploração do subsolo e de atividades que provocam o 
desequilíbrio ecológico e comprometem o meio ambiente, exige do Poder Público providencias para 
eliminar ou controlar as causas da poluição.  
Para isto os recursos são sempre escassos, sendo justo exigir-se, dos que provocam os danos, a 
contribuição para sua reparação. A Comissão Arinos acolheu proposta do catarinense Laerte Vieira 
criando a contribuição que ora propomos.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00230 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 1o:  
Art. 1o. - Compete a União:  
.........................  
VI - punir a usura em todas as suas  
modalidades, proibidos juros reais acima de doze  
por cento (12%) ao ano. 
Justificativa: 
A emenda reproduz o pensamento dos constitucionalistas de 1934, 1937 e 1946 que determinaram, 
em todas as cartas respectivas, a punição da usura. Só as Constituições de 1967 e 1969 suprimiram 
a imposição de punir a usura.  
É preceito do Código Civil (não revogado) que a taxa legal de juros é seis por cento ao ano e admite, 
nos juros compensatórios, o sobro dessa taxa. Desde o Decreto n° 22.626, de 07 de abril de 1933 
(Lei de Usura) é crime contra a economia popular exigir juros acima de doze por cento ao ano e o 
decreto apresenta este preâmbulo “Considerando que todas as legislações modernas (modernas em 
1933) adotam normas severas para reprimir os excessos praticados pela usura; considerando que é 
do interesse superior da economia do País não tenha a capital remuneração exagerada impedindo o 
desenvolvimento das classes produtoras”.   
Este Decreto n° 22.626 passou a ser considerado letra morta e o Brasil tonou-se um dos poucos 
países no mundo em que a agiotagem não é punida.  
Para chegar a esse paraíso, os banqueiros costumam invocar alguns acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal, de ministros já aposentados, segundo os quais tendo a Lei de Mercado de Capitais, de n° 
4595 de 31-12-64, em seu art. 4°, inciso 9°, atribuído competência ao Conselho Monetário Nacional 
para limitar juros no sistema financeiro, daí se deveria deduzir que a Lei da Usura de 1933 estaria 
derrogada e tacitamente revogada. Isto não se tornou pacífico, pois outras decisões existem em 
sentido contrário. Em verdade, a competência para uma repartição administrativa de segundo escalão 
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limitar juros é apenas para, dentro dos limites de uma lei que não fora revogada, estabelecer as 
variações segundo a natureza dos contratos, em função do interesse público a que as instituições 
financeiras devem estar submetidas. Não houve nenhuma disposição revogatória da Lei de Usura, 
nem direta, nem indireta, nem implícita, nem explícita. Poder-se-ia até admitir que os juros não 
incluem correção monetária, dado que, em 1933, data da Lei de Usura, não havia inflação. Nunca, 
entretanto, chegar a esse absurdo a que se chegou no Brasil e concluir que, aqui ao contrário do 
mundo inteiro, a agiotagem não é crime. Essa conclusão apenas poderia vir, como veio, no auge da 
repressão e da vigência de um poder econômico internacional que avassalava todas as instituições, 
mesmo as que sempre foram as mais respeitáveis.  
O teto de seis por cento apenas persistiu para os pobres que depositam suas minguadas economias 
nas cadernetas de poupança. Para os banqueiros, os juros não sofrem limitação alguma e já chegam 
a 30 e 40% ao ano, mais a correção monetária. Tal orgia leva as pequenas e médias empresas à 
falência e ao desespero, torna as mercadorias demasiado caras, sem capacidade de competição no 
mercado internacional, provoca a recessão, pois os pobres perdem o poder aquisitivo uma vez que, 
tendo de comprar a prazo, por exemplo, uma geladeira, devem pagar o preço de duas ou três, uma 
par o industrial e as demais em juros para os bancos; os industriais reduzem a produção, pois é mais 
vantajoso aplicar o capital de giro na agiotagem do que arriscar na produção de bens.  
Se a Assembleia Nacional Constituinte não quiser enxergar esta realidade, o povo a estigmatizará 
pela traição que estará cometendo.  
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deve ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução  
econômica-social do País, à qual os fatos específicos relativos ao Sistema Financeiro se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Agiu acertadamente a Subcomissão do Sistema Financeiro, ao deixar de incluir em seu Anteprojeto 
norma específica, própria de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00256 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição da Receita, dê-se ao § 4o. do Art. 1o. a seguinte redação:  
"§ 4o. - A contribuição de melhoria será  
exigida dos proprietários, tendo por limite total o  
custo da obra pública, apurando em orçamento, na  
forma estabelecida em lei complementar." 
Justificativa: 
A expressão “despesa realizada”, que, aliás consta da Constituição vigente, não é feliz, porquanto 
pode ser entendia como permitindo a cobrança da contribuição de melhoria tão somente após o 
dispêndio (ou a realização), pelo poder tributante, da respectiva despesa. A contribuição de melhoria 
– valioso instrumento financeiro para a viabilização de obras públicas – deve poder ser instituída 
antes do início da obra, face ao seu projeto, e arrecadada consoante o cronograma de desembolsos 
previsto.  
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 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  

 

dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00273 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dá-se a seguinte redação ao § 3o. do Artigo  
1o. do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
" § 3o. - As taxas terão como limite total a  
despesa realizada". 
Justificativa: 
Pela redação proposta, desaparece a regra do artigo 2° do anteprojeto, que reproduz regra inibidora 
da cobrança de taxa pelos três níveis de governo, tendo em vista a infeliz interpretação que lhe tem 
dado o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o custeio pelos Municípios, da construção e 
conservação de estradas vicinais, tem sido impossível, porque a área dos imóveis não pode servir ao 
cálculo que se diferenciam os tributos, mas pelo fato gerador, como está no artigo 4° do Código 
Tributário Nacional. Não se pode continuar repetindo mecanicamente o § 2° do artigo 18 da 
Constituição atual.  
E, para reforçar as garantias dos contribuintes e evitar abuso do Fisco, a regra da limitação da 
cobrança da taxa deve limitar-se ao custo total do serviço, a exemplo do que é proposto para a 
contribuição de melhoria.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00280 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 1o. da Subcomissão  
de Tributos, (Va) a seguinte redação:  
§ 4o - Às contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários, tendo por limite total  
a despesa realizada e por limite individual o  
acréscimo de valor que resultar para cada imóvel  
beneficiado. 
Justificativa: 
Como se vê, acrescentamos ao próprio texto o que diz respeito ao limite individual do tributo, sem o 
que mesmo ficaria desfigurado e em detrimento do contribuinte. Pois, se o “limite total” é direito e 
garantia do Poder Público pelas despesas ou gastos totalizados com a obra de melhoria, o “limite 
individual” constitui, em contrapartida, direito e garantia do contribuinte beneficiado, que ressarce ao 
erário o que este dispendeu. O direito do contribuinte, devidamente expresso pelo limite individual 
não pode ser omitido, esquecido ou postergado.  
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Tanto assim é que o eminente Senador NELSON CARNEIRO já apresentara SUGESTÃO neste 
sentido, em 22 de abril passado, e que certamente não teve tempo de ser colhida no texto em foco.  
Com toda razão dizia S. Exa., ao historiar a questão, que “Emenda Constitucional n° 23/83 regrediu 
na matéria, ao substituir (...) e suprimir novamente o limite individual “(grifamos)  
Realmente, o tributo de que tratamos, de acordo com a sua natureza jurídica, sempre foi acolhido e 
justificado, seja pela doutrina seja pela legislação, no caso as Constituições do Brasil, que o 
abrigaram, contendo os dois necessários e impostergáveis limites: o limite total, que tem por 
referência o custo da obra pública ou as despesas que a mesma acarretou ao poder público, e, o 
limite individual, que diz respeito à valorização acrescida ao imóvel beneficiado. Vê-se, pois, pela 
simples colocação ou especificação dos dois limites, o quanto é necessário e imprescindível que, 
posto o primeiro, não seja omitido o segundo, sob pena de se cometer lamentável omissão no texto 
constitucional, que estamos redigindo.  
Basta consultarem-se as Constituições de 1934 (art. 124); de 1946 (art. 30 – I); Emenda n° 18/65 (art. 
19), instituição do Sistema Tributário, de 1967, art. 19-III e § 3°, porém, corrigida pela Emenda n° 
1/69, art. 18, II, que consignaram sempre os dois limites.  
Finalmente, cumpre salientar que o conceito de limite individual está expresso no Artigo 13, inciso I 
do anteprojeto da Subcomissão (II-C) dos Municípios e Regiões.  
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:00287 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se os seguintes itens ao art. 1o.  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas:  
"Art. 1o ....................................  
..................................................  
IV - contribuições especiais previstas no art. 6o; e  
V - empréstimos compulsórios a que se refere o art. 5o." 
Justificativa: 
Sólido é o ensinamento doutrinário, acolhido pelo Código Tributário Nacional, de que TRIBUTO É 
TODA PRESTACAO PECUNIÁRIA EXIGIDA PELO ESTAO E QUE NÃO SEJA SANCAO DE ATO 
ILICITO. Prudentemente, o Código Tributário ainda estabelece que a natureza jurídica do tributo é 
definida por seu fato gerador e que é irrelevante a denominação formal ou o destino do produto da 
arrecadação.  
A fim de proteger os cidadãos e prevenir controvérsias administrativas ou judiciais, torna-se 
importante incluir expressamente no elenco dos tributos outras imposições pecuniárias cobráveis pela 
União, pelos Estados ou pelos Municípios, como são as facultadas nos arts. 5° e 6° do anteprojeto.  
Vale salientar os ensinamentos do constitucionalista norte-americano EDWARD CORWIN e do 
tributarista brasileiro GERALDO ATALIBA de que os empréstimos compulsórios são impostos por sua 
natureza, independente do retorno em espécie ou em serviço.  
No que concerne às contribuições, a União vem cobrando a esse título vários impostos camuflados, 
alguns inconstitucionalmente paralelos a impostos federais ou estaduais, merecendo destaque: 
contribuições para o PIN e o PROTERRA (parte do imposto de renda de empresas; cotas-partes do 
preço de combustíveis e lubrificantes (imposto adicional ao único); contribuição do selo especial de 
controle (adicional ao IPI); contribuição de Lojas Franças, Entrepostos Aduaneiros e depósitos 
Alfandegados (adicional ao imposto de importação); contribuições sobre consumo de açúcar e álcool 
(IPI disfarçado); contribuição social (incidências paralelas aos impostos sobre renda, produtos 
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industrializados e operações com mercadorias); contribuições sobre industrializados e operações com 
mercadorias); contribuições sobre exportação do café e do cacau (impostos de exportação); 
contribuição sobre telecomunicações (imposto específico); contribuição sobre telecomunicação e 
mercado da borracha (imposto ou taxa); contribuição sobre passagens e transportes aéreos (imposto 
ou taxa vinculada); contribuição sobre frete da marinha mercante (imposto vinculado); contribuição do 
salário-educação (imposto vinculado); e a antiga cota de previdência, que encerra um imposto 
adicional às importações, um imposto paralelo à gasolina tipo A, um imposto sobre loteria esportiva, 
outro imposto sobre loteria federal e mais um imposto sobre apostas hípicas.  
Torna-se imprescindível, pois, impedir abusos semelhantes mediante especificação de contribuições 
admissíveis e que nãos e confundam com impostos, taxas nem contribuições de melhoria. São 
coercitivas e não doações de particulares, motivo pelo qual tais contribuições precisam atender às 
condições estabelecidas para os tributos, ter seu produto contabilizado na receita tributária e entrar 
no cálculo de carga tributária.  
As contribuições não são doações do povo ou das empresas, mas autênticos tributos, motivo pelo 
qual devem estar referidas como tal.  
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:00359 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Referente Relatório Subcomissão V-A:  
Dê-se nova redação ao "Caput" do artigo 1o.  
"Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir  
os seguintes tributos:" 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00367 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o.,  
eliminando-se o seu § 4o.:  
"III- Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
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públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada." 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte.  
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:00394 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Ao art. 1o, item II, dar a seguinte redação:  
II - Taxas, pelo exercício regular do poder  
de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial  
de serviços públicos específicos e de sua  
competência, prestado ao contribuinte ou posto à  
sua disposição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:00397 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Dê ao § 2o. do art. 1o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Rendas, a seguinte redação.  
§ 2o. - Por princípio, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
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A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00423 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Aditar ao art. 1o. do projeto aprovado pela  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas um § 6o., com a seguinte  
redação:  
"Art. 1o. ..................................  
............................................  
§ 6o. É vedado à União, aos Estados e  
Municípios concederem, a título de incentivo a  
atividades empresariais, vantagem fiscal que direta  
ou indiretamente importe em alienação ou perda do  
título, ou em redução do poder de tributar." 
Justificativa: 
A obrigação tributária é, por sua natureza, universal, ninguém devendo escapar a ela. Esse caráter é 
rigorosamente observado em relação aos impostos indiretos, embora se tolerem certas exceções em 
atenção à capacidade contributiva, bem como, em nome do interesse de sociedade, que os impostos 
diretos sejam diferenciados em relação ao contribuinte (v.g., progressivos ou regressivos). Em nosso 
país, porém, a pretexto de dinamizar as atividades empresariais e aumentar o nível de emprego, há 
muito se introduziu o vezo de transferir recursos do erário para a empresa privada, através de 
imaginosos regimes de “opções”, isenções estimulativas”, “incentivo fiscal”, etc. Tanto no âmbito das 
regiões que se pretendiam beneficiadas, quanto no dos setores estimulados, o que se tem provocado 
é um formidável impulso concentrador da riqueza gerada pelo contribuinte anônimo. Parte apreciável 
dos recursos públicos e redirecionadas dos cofres do Tesouro para a fortuna particular, provocando 
inclusive o agravamento daquilo mesmo que se pretendia, no discurso, evitar: o crescimento e baixo 
ritmo do nível de emprego, em completa desproporção com o aumento da população, face à alta 
relação capital/operário que daí decorre.  
É tempo, portanto, de pensar em soluções que, sendo mais justas sob o ponto de vista fiscal, sejam 
também mais racionais para atender ao estímulo de certas atividades empresariais, quer na esfera 
das regiões, quer na dos setores. É através de sistema estatal de financiamento com fundos 
regionais especiais e fundos setoriais – todos administrados pelo Estado – que convém ir ao encontro 
das empresas, e, não, por meio de isenções, as quais distorcem os custos, diminuem a 
competitividade sadia dos empreendimentos econômicos e até a inventividade do sistema. Além do 
que, as isenções tendem notoriamente à perpetuidade.  
A proposta torna clara a regra de o Governo não conceder favores com dinheiro que não é seu, mas 
da sociedade civil, da massa de contribuintes.  
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:00428 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 1o. do relatório final  
do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas a  
seguinte redação:  
"§ 3o. Para a cobrança das taxas não se  
poderá adotar base de cálculo ou fato gerador  
idênticos aos que tenham servido para incidência  
de impostos, nem serem as mesmas calculadas em  
função do capital das empresas." 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
Por isso, objetivando e elisão no cerne tão ilegítima prática, é que se sugere na redação supra, a 
inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00437 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do relatório final do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas a redação  
seguinte:  
"Art. 1o. Os tributos componentes do Sistema  
Tributário Nacional a serem instituídos pela  
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  
segundo as respectivas competências discriminadas  
neste capítulo, são exclusivamente os seguintes:  
I - impostos, obedecida a discriminação de  
competências e a destinação de receitas  
estabelecida neste capítulo;  
II - taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição;  
III - contribuição de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas;  
IV - contribuições paritárias dos empregados  
e dos empregadores para o custeio da Previdência  
Social;  
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V - contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI - empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública." 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
De outra parte, a natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios 
vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pelos tribunais. O fato de não se ponto pacífico 
a natureza tributária de tais prestações compulsórias, exigidas por lei, vem causando problemas tanto 
ao Estado quanto aos contribuintes, que ficam à mercê da sanha arrecadadora da administração 
pública.  
Torna-se, pois, indispensável a inclusão na constituição de dispositivos que não deixem dúvidas 
quanto à natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios, a fim de 
se evitar interpretações discrepantes e excessos do fisco.  
A caracterização dessas contribuições como tributos traz como consequência a obrigatoriedade de 
observação dos princípios constitucionais a elas relativos, quando da sua instituição e cobrança, 
possibilitando, assim, um maior controle das atividades estatais não só pelos contribuintes como 
também pelos tribunais.  
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:00439 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 1o. do relatório final  
do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
seguinte redação:  
"§ 2o. Os tributos terão caráter pessoal,  
sempre que isso for possível, e serão graduados  
conforme a capacidade econômica do contribuinte,  
segundo critérios fixados em lei complementar,  
assegurando-se a capacidade de investimento, bem  
como o estímulo ao progresso profissional." 
Justificativa: 
“Desde muitos séculos, pensadores e moralistas, à luz do direito ou da religião, clamam unicamente 
por impostos justos, sem que se acordem nos caracteres de tais tributos. Contemporaneamente, 
tende a tornar-se geral a crença de que a justiça tributária deve repousar na personalidade e na 
graduação dos tributos, segundo a capacidade econômica do contribuinte” (Aliomar Baleeiro, in 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar).  
Por outro lado, o art. 31 da Constituição Espanhola dispõe que todos contribuirão para o sustento dos 
gastos públicos de acordo com a sua capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo, 
inspirado nos princípios de igualdade e progressividade que, em nenhum caso, terá o fito 
confiscatório.  
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Atualmente, o constante aumento de tributos vem se constituindo numa séria ameaça à empresa 
privada, reduzindo a sua capacidade de investimento, o que favorece a estatização da economia.  
Assim, faz-se conveniente introduzir na Constituição os seguintes princípios. 
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00446 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 1o, do relatório  
final do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
seguinte redação:  
"§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite global a  
despesa realizada e por individual o benefício que  
advier para cada imóvel". 
Justificativa: 
A contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos, pois é cobrado daqueles que se beneficiam 
de obras públicas, realizadas para o bem comum. Tal forma de tributação é largamente utilizada em 
países mais avançados, como os da Europa e nos Estados Unidos da América.  
No entanto, no Brasil é um tributo de pouquíssima ou nenhuma utilização, tendo em vista a sujeição 
do Estado a controle dos próprios contribuintes. Esse controle seria exercido através da exigência de 
um limite individual, correspondente ao benefício próprio de cada imóvel.  
É exatamente esse “limite individual” que traz a justiça fiscal para a cobrança de melhoria, pois 
impede tributação idêntica para benefícios distintos.  
Assim, a fim de evitar abusos e injustiças por parte do fisco é que se pretende incluir um limite 
individual na cobrança da contribuição de melhoria, retornando ao sistema que vigia anteriormente a 
Emenda Constitucional n° 23/83.  
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:00472 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda ao capítulo do Sistema Tributário  
No art. 1o, inciso II - suprimir a expressão "atos de". 
Justificativa: 
Diz-se exercício do poder de polícia, e não exercício de atos do poder de polícia.  
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:00486 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 1o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição  
de Receitas, a seguinte redação:  
§ 2o. - Excetuando-se as taxas de conservação de  
estradas e caminhos, cobradas pelos Municípios, as  
demais taxas não poderão ter base de cálculo,  
próprias de impostos. 
Justificativa: 
É de significativa importância a conservação das Estradas Vicinais Municipais, exigindo grandes 
esforços dos Municípios, nesta prestação de serviços.  
Os recursos são poucos, assim não se tem tido grande êxito no atendimento das necessidades da 
população.  
Para remuneração do serviço fica difícil buscar-se os recursos. A instituição de uma taxa é 
impossível, atualmente, porque não se consegue uma base de cálculo, que não coincida com o 
imposto territorial rural, que foi mantido pelo anteprojeto.  
Assim propomos a presente exceção no dispositivo proposto pelo relator, para que os Municípios 
possam lançar a taxa de conservação de estradas e remunerar seus serviços.   
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em  
seus parágrafos, constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação 
necessária para assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00499 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 1o. do Anteprojeto da Sub-  
comissão de Tributos, Participação e Distribuição  
de Receitas o seguinte:  
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Art. 1o. .................... 
§ 6o. - O sistema tributário será obrigatoriamente progressivo. 
Justificativa: 
O dispositivo que se pretende incluir é essencial para que se possa exigir o cumprimento do disposto 
no § 2° do art. 1° do Anteprojeto.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Anteprojeto da Subcomissão de Tributos. Participação e 
Distribuição de Receitas já atendem aos objetivos do Autor Emenda, pois atingem de forma implícita, 
os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 1o.  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos:  
"§ 4o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado". 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil.  
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:00528 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:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.:  
"Art. 1o. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:" 
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Justificativa: 
Adequação da redação do anteprojeto.  
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:00599 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.:  
a art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal, e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos": 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00600 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o.  
eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada". 
Justificativa: 
É dispensável a citação da existência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, 
torna-se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se a renumera-se o seguinte.  
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. 
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   EMENDA:00644 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 7o. do art. 1o:  
"§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que  
trata o item III compreenderá o montante do  
imposto definido no item IV do art. 12, exceto  
quando a operação se realize entre contribuintes e  
configure hipótese de incidência de ambos os tributos." 
Justificativa: 
A medida visa evitar que ocorra evasão de receita dos Estados, na medida em que consumidores 
adquiram mercadorias diretamente dos respectivos fabricantes. Se a ressalva não for estabelecida, 
ficará a possibilidade, hoje existente e causadora de expressivos danos às finanças estaduais e 
municiais, de não tributação de parcelas do preço da mercadoria que normalmente integraria a base 
de cálculo na etapa seguinte.  
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:00652 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, suprimindo-se os  
dispositivos incompatíveis:  
Art. - O Sistema Tributário Nacional, compor-se-á dos seguintes impostos:  
I - Imposto sobre a renda;  
II - Imposto seletivo sobre o uso e ou  
consumo de bens e serviços;  
III - Imposto progressivo sobre a propriedade;  
IV - Imposto sobre importação e exportação. 
Justificativa: 
O Anteprojeto apresentado aumenta sobremaneira a regressividade do Sistema Tributário Nacional, 
ao criar mais um imposto indireto incidente sobre os consumos de massa a nível municipal.   
A par da flagrante bitributação ensejada pelo processo, teremos a necessidade da reformulação da 
máquina tributária municipal pela exigência de uma fiscalização muito mais especializada e por certa 
incidência de guerras fiscais entre os municípios.  
Por outro lado, enquanto a tendência nacional se volta para a municipalização dos serviços, a retirada 
dos recursos do ISSQN e do ITR não são compensados pelos aportes feitos e a utilização dos 
recursos do Finsocial funciona como um verdadeiro engodo, já que induz à transferência de encargos 
que teoricamente seriam suportados pelos novos recursos, mas estes logo desaparecerão à razão de 
20% ao ano.  
Essas circunstancias nos levam a apresentar novamente, agora na forma de emenda e com algumas 
pequenas alterações, as sugestões anteriormente feitas à Subcomissão.  
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A emenda ora apresentada faz parte de um conjunto que visa oferecer uma alternativa ao Sistema 
Tributário existente e ao Sistema Tributário proposto. 
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00655 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o., eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa realizada." 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário com o simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte. 
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:00656 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "Caput" do art. 1o.:  
Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos: 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00707 REJEITADA 
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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 Substitutiva  
Substituir o inciso I do artigo 1o. do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas, que passa  
a ter a seguinte redação:  
"I - Do produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,  
sobre produtos industrializados, e sobre operações  
de crédito, câmbio e seguro os relativos a título  
ou valores mobiliários (art. 12, III, IV e V),  
quarenta por cento, na forma seguinte:" 
Justificativa: 
Entende-se que os Estados e Municípios devem se beneficiar, de alguma forma, da receita que 
atualmente apenas em privilégio da União, em decorrência da “ciranda financeira” que nos últimos 
anos tem se tornando marcante na economia brasileira, propõe-se assim, que o imposto arrecadado 
com base nas operações financeiras, passe a fazer parte integrante do FRE e FRM.  
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, concluímos que a alteração na base 
dos cálculos dos Fundos 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:00711 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescentem-se os seguintes itens ao art. 1o.  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas:  
"Art. 1o. ..................................  
..................................................  
IV - contribuições especiais previstas no art. 6o; e  
V - empréstimos compulsórios a que se refere o art. 5o." 
Justificativa: 
Sólido é o ensinamento doutrinário, acolhido pelo Código Tributário Nacional, de que TRIBUTO É 
TODA PRESTACAO PECUNIÁRIA EXIGIDA PELO ESTAO E QUE NÃO SEJA SANCAO DE ATO 
ILICÍTO. Prudentemente, o Código Tributário ainda estabelece que a natureza jurídica do tributo é 
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definida por seu fato gerador e que é irrelevante a denominação formal ou o destino do produto da 
arrecadação.  
A fim de proteger os cidadãos e prevenir controvérsias administrativas ou judiciais, torna-se 
importante incluir expressamente no elenco dos tributos outras imposições pecuniárias cobráveis pela 
União, pelos Estados ou pelos Municípios, como são as facultadas nos arts. 5° e 6° do anteprojeto.  
Vale salientar os ensinamentos do constitucionalista norte-americano EDWARD CORWIN e do 
tributarista brasileiro GERALDO ATALIBA de que os empréstimos compulsórios são impostos por sua 
natureza, independente do retorno em espécie ou em serviço.  
No que concerne às contribuições, a União vem cobrando a esse título vários impostos camuflados, 
alguns inconstitucionalmente paralelos a impostos federais ou estaduais, merecendo destaque: 
contribuições para o PIN e o PROTERRA (parte do imposto de renda de empresas; cotas-partes do 
preço de combustíveis e lubrificantes (imposto adicional ao único); contribuição do selo especial de 
controle (adicional ao IPI); contribuição de Lojas Franças, Entrepostos Aduaneiros e depósitos 
Alfandegados (adicional ao imposto de importação); contribuições sobre consumo de açúcar e álcool 
(IPI disfarçado); contribuição social (incidências paralelas aos impostos sobre renda, produtos 
industrializados e operações com mercadorias); contribuições sobre industrializados e operações com 
mercadorias); contribuições sobre exportação do café e do cacau (impostos de exportação); 
contribuição sobre telecomunicações (imposto específico); contribuição sobre telecomunicação e 
mercado da borracha (imposto ou taxa); contribuição sobre passagens e transportes aéreos (imposto 
ou taxa vinculada); contribuição sobre frete da marinha mercante (imposto vinculado); contribuição do 
salário-educação (imposto vinculado); e a antiga cota de previdência, que encerra um imposto 
adicional às importações, um imposto paralelo à gasolina tipo A, um imposto sobre loteria esportiva, 
outro imposto sobre loteria federal e mais um imposto sobre apostas hípicas.  
Torna-se imprescindível, pois, impedir abusos semelhantes mediante especificação de contribuições 
admissíveis e que nãos e confundam com impostos, taxas nem contribuições de melhoria. São 
coercitivas e não doações de particulares, motivo pelo qual tais contribuições precisam atender às 
condições estabelecidas para os tributos, ter seu produto contabilizado na receita tributária e entrar 
no cálculo de carga tributária.  
As contribuições não são doações do povo ou das empresas, mas autênticos tributos, motivo pelo 
qual devem estar referidos como tal. 
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:00732 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:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 1o.  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos:  
"§ 4o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado". 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
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Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil. 
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:00735 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 a referência ao Distrito Federal,  
nos dispositivos em que é referido como titular de  
competência impositiva, do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos: arts. 1o., 2o., 4o., 5o.,  
7o., 8o., 11 e 14. 
Justificativa: 
O Distrito Federal e os Territórios estão em espaços da União, que não pode ficar instalada em algum 
Estado Federado e, por efeito, ser privada do domínio e das decisões nessas áreas.  
Por isso, ao Distrito Federal e aos Territórios cabe o produto dos impostos atribuídos aos Estados e 
aos Municípios, conforme repete o próprio Anteprojeto. Mas, em razão de serem partes da União, o 
poder legislativo dos mesmos é o Senado, numa Federação. Não podem, pois, ter poder impositivo 
autônomo, embora possam ser beneficiados na partilha de impostos.  
Se assim não fosse, os Territórios também deveriam ser explicitados ao lado dos 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:00757 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 1o.  
do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos:  
"§ 4o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado." 
Justificativa: 
O tributarista GERALDO ATALIBA expôs perante a Comissão que a contribuição de melhoria, 
centenária nos países civilizados tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por 
obra pública. Por isso mesmo, o ente tributante não pode cobrar de cada proprietário mas do que 
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valorização de que se beneficiou com a obra pública. Impõe-se por conseguinte, a reposição do limite 
individual estabelecido pelas Constituições brasileiras e pelo Código Tributário Nacional.  
Por outro lado, o limite total e o custo da obra, que tem conceito contábil preciso, compreendido a 
despesa realizada mais o saldo a pagar de contrato assinado para a construção.  
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:00776 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO WERNECK (PMDB/MG) 
Texto:   
   V-a - Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas.  
Emenda No.  
Dê-se ao item III do artigo 1o. a seguinte  
redação, suprimindo-se, por via de consequência, o § 4o.  
"Art. 1o. ..................................  
III - contribuições de melhoria, exigíveis  
dos proprietários de imóveis beneficiados por  
obras públicas, que terão como limite total a  
despesa realizada.  
................................................". 
Justificativa: 
O anteprojeto desdobra a matéria, que comporta tratamento único, por concisão e clareza, em dois 
dispositivos: o item III e o § 4°. No primeiro, para autorizar a instituição do tributo e o fato gerador; no 
segundo, para definir o contribuinte, o que faz de forma imprecisa, referindo-se tão só a “proprietário” 
e não a “proprietários de imóveis beneficiado por obras públicas” e para estabelecer o limite da base 
de cálculo.  
A redação dada ao artigo 18, item II, da Emenda n° 1/69, pela “Emenda Passos Porto” (n° 23, de 
1983), com a modificação estritamente necessária, inspira a presente proposta de emenda, para que 
a matéria se compreenda em um único dispositivo.  
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:00802 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.:  
"Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos: 
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Justificativa: 
A adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00803 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o. eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, valorização  
de imóveis decorrentes de obras públicas, tendo  
por limite o total da despesa realizada." 
Justificativa: 
É indispensável a citação da exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, 
torna-se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se a seguinte.  
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:00900 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.:  
"Artigo 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:" 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00901 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  

 

Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o., eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada." 
Justificativa: 
É dispensável a citação da “exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, 
torna-se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte.  
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:00909 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso III do Art. 1o.  
do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas, eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada." 
Justificativa: 
É dispensável a citação da “exigência e do proprietário. ” Com simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e renumera-se o seguinte.  
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:00911 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:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.  
do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
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Tributos, Participação e Distribuição das  
Receitas. 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00931 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do Art. 1o. do  
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, as  
seguintes expressões: "sempre que possível".... 
Justificativa: 
A expressão “sempre que possível” institucionaliza exceção totalmente injustificável ao princípio geral 
de personalização do imposto e sua adequação à capacidade econômica do contribuinte. Por uma 
“redetio ad absurdum” poderiam ser criados impostos superiores à capacidade econômica do 
contribuinte, levando-o ao endividamento ou à falência, coisa que certamente não estará na intenção 
do relator.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00960 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   2. Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o. eliminando-se o seu § 4o.  
III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa realizada. 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte.  
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  
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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:00969 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:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do art. 1o.  
"Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos": 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:00994 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do art. 1o.  
"Art. 1o. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:" 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:01008 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:   
   V - A.  
§ 1o. - Os impostos terão caráter pessoal e  
serão gerados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte, sempre prevalecendo os impostos  
diretos sobre os indiretos, com isenções para os  
bens essenciais à sobrevivência. A administração  
tributária poderá, nos termos constitucionais,  
desempenhar funções visando à identificação do  
patrimônio dos contribuintes, seus rendimentos e  
suas atividades econômicas. 
Justificativa: 
Devemos romper um dos mais perversos efeitos da tributação: a incidência maior, entre nós, dos 
impostos indiretos que oneram mais os pobres do que os ricos. São os impostos pagos que 
praticamente não se vê. A Assembleia Nacional Constituinte não pode ignorar tão absurda situação e 
ficar nas recomendações genéricas.  
Por outro lado, o compromisso com o social que deve ter a nova Constituição precisa assegurar 
isenções tributárias aos bens essenciais à sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros.  
Parecer:   
   As espécies tributárias numeradas no art. 1o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas, com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, 
constituem um perfil estruturado em nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para 
assegurar maior eficácia e orientação no sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese aos nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01011 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Inciso III do Art. 1o., eliminando-se o seu § 4o.:  
"III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa realizada". 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte.  
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:01024 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso III, do art. 1o.,  
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eliminando-se o seu parágrafo 4o. do anteprojeto  
da Subcomissão V-A.  
Inciso III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização do imóvel decorrente de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada. 
Justificativa: 
É dispensável a citação da “exigência e do proprietário. ” Com simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e renumera-se o seguinte.  
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:01032 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso III, do art. 1o.,  
eliminando-se o seu parágrafo 4o. do anteprojeto  
da Subcomissão V-A.  
Inciso III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização do imóvel decorrente de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada. 
Justificativa: 
É dispensável a citação da “exigência e do proprietário. ” Com simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e renumera-se o seguinte.  
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:01033 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao "caput" do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos. 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
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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:01039 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:   
   Dá nova redação ao "caput" do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos. 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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:01067 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 1o. do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo, renumerando-se os  
subsequentes:  
"Art. 1o. ..................................  
§ 3o. - Os impostos sobre a propriedade serão anuais." 
Justificativa: 
Eliminado que foi o princípio da anualidade, no Anteprojeto, mister se faz seja expressamente 
prevista a anualidade dos impostos sobre a propriedade que, histórica e universalmente, são 
cobrados por exercício financeiro.  
A ausência desse dispositivo pode propiciar graves abusos por parte de alguns Estados e, 
principalmente, Municípios, fazendo-se necessária a previsão constitucional da anualidade desses 
impostos.  
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. 
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   EMENDA:01096 REJEITADA 
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:   
   Dê-se nova redação ao inciso III do art. 1o.,  
eliminando-se o seu § 4o., do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos Participação e  
Distribuição de Receitas:  
III - Contribuição de melhorias, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas, tendo por limite o total da despesa  
realizada. 
Justificativa: 
É dispensável a citação da exigência e do proprietário. Com o simples acréscimo da parte final, torna-
se desnecessário o § 4° do mesmo artigo, o qual elimina-se e remunera-se o seguinte.  
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:01126 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:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 1o.  
do anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas:  
Art. 1o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:  
I - ........................................ 
Justificativa: 
Adequação da redação do Anteprojeto.  
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. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

   
   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   DOS PRINCÍPIOS GERAIS  
Acrescenta-se ao art. 1o. o seguinte item IV:  
"IV - contribuição para eliminação ou  
controle de atividade populante". 
Justificativa: 
O desenvolvimento industrial, com a exploração do subsolo e de atividades que provocam o 
desequilíbrio ecológico e comprometem o meio ambiente, exige do Poder Público providencias para 
eliminar ou controlar as causas da poluição.  
Para isto os recursos são sempre escassos, sendo justo exigir-se, dos que provocam os danos, a 
contribuição para sua reparação. A Comissão Arinos acolheu proposta do catarinense Laerte Vieira 
criando a contribuição que ora propomos.  
E no item III do substitutivo prevê contribuição de melhoria, o que não comtempla os sofridos, por 
exemplos, com a exploração do subsolo.  
Parecer:   
   As espécies tributárias enumeradas no art. 1o. do Substitutivo aos Anteprojetos das Subcomissões, 
com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, constituem um perfil estruturado em 
nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para assegurar maior eficácia e orientação no 
sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese os nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o do art. 1o do  
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamentário e Finanças:  
" § 4o- As contribuições de melhoria terão por 
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado". 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
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prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00295 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 1o. do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários, tendo por limite total  
a despesa realizada e por limite individual o  
acréscimo de valor que resultar para cada imóvel  
beneficiado. 
Justificativa: 
Como se vê, acrescentamos ao próprio texto o que diz respeito ao limite individual do tributo, sem o 
que mesmo ficaria desfigurado e em detrimento do contribuinte. Pois, se o “limite total” é direito e 
garantia do Poder Público pelas despesas ou gastos totalizados com a obra de melhoria, o “limite 
individual” constitui, em contrapartida, direito e garantia do contribuinte beneficiado, que ressarce ao 
erário o que este dispendeu. O direito do contribuinte, devidamente expresso pelo limite individual 
não pode ser omitido, esquecido ou postergado.  
Tanto assim é que o eminente Senador NELSON CARNEIRO já apresentara SUGESTÃO neste 
sentido, em 22 de abril passado, e que certamente não teve tempo de ser colhida no texto em foco.  
Com toda razão dizia S. Exa., ao historiar a questão, que “Emenda Constitucional n° 23/83 regrediu 
na matéria, ao substituir (...) e suprimir novamente o limite individual “(grifamos)  
Realmente, o tributo de que tratamos, de acordo com a sua natureza jurídica, sempre foi acolhido e 
justificado, seja pela doutrina seja pela legislação, no caso as Constituições do Brasil, que o 
abrigaram, contendo os dois necessários e impostergáveis limites: o limite total, que tem por 
referência o custo da obra pública ou as despesas que a mesma acarretou ao poder público, e, o 
limite individual, que diz respeito à valorização acrescida ao imóvel beneficiado. Vê-se, pois, pela 
simples colocação ou especificação dos dois limites, o quanto é necessário e imprescindível que, 
posto o primeiro, não seja omitido o segundo, sob pena de se cometer lamentável omissão no texto 
constitucional, que estamos redigindo.  
Basta consultarem-se as Constituições de 1934 (art. 124); de 1946 (art. 30 – I); Emenda n° 18/65 (art. 
19), instituição do Sistema Tributário, de 1967, art. 19-III e § 3°, porém, corrigida pela Emenda n° 
1/69, art. 18, II, que consignaram sempre os dois limites.  
Finalmente, cumpre salientar que o conceito de limite individual está expresso no Artigo 13, inciso I 
do anteprojeto da Subcomissão (II-C) dos Municípios e Regiões.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
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   EMENDA:00442 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o. do Artigo 1o.  
§ 1o. - Os impostos terão caráter pessoal e  
serão gerados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte, sempre prevalecendo os impostos  
diretos sobre os indiretos, com isenções para os  
bens essenciais à sobrevivência. A administração  
tributária poderá, nos termos constitucionais,  
desempenhar funções visando à identificação do  
patrimônio dos contribuintes, seus rendimentos e  
suas atividades econômicas. 
Justificativa: 
Devemos romper um dos mais perversos efeitos da tributação: a incidência maior, entre nós, dos 
impostos indiretos que oneram mais os pobres do que os ricos. São os impostos pagos que 
praticamente não se vê. A Assembleia Nacional Constituinte não pode ignorar tão absurda situação e 
ficar nas recomendações genéricas. 
Por outro lado, o compromisso com o social que deve ter a nova Constituição precisa assegurar 
isenções tributárias aos bens essenciais à sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Substitutivo já atendem aos objetivos do Autor da Emenda, pois 
atingem de forma implícita os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00470 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 4o. do inciso III do Art. 1o.:  
§ 4o. - As constituições de melhoria serão  
exigidos dos proprietários de imóveis beneficiados  
segundo critérios estabelecidos em lei. 
Justificativa: 
O pagamento da contribuição de melhoria não pode ficar a cargo apenas dos proprietários de imóveis 
beneficiados, uma vez que o público em geral também é beneficiado com a obra (pavimentação de 
ruas, estradas, etc).  
Por outro lado, a melhoria proporcionada beneficia de formas diferentes os imóveis, conforme a 
localização.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
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É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00593 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Inclui inciso III ao parágrafo 1o. do Art. 1o, com a seguinte redação:  
III - Os casos de sonegação, fraude, conluio  
e simulação não serão abrangidos pela garantia de  
sigilo fiscal.  
Justificativa: 
É indispensável que a sociedade tenha conhecimento de empresas e pessoas que tenham  
intencionalmente cometido infrações tributárias.  
Estes infratores não podem constituir única exceção em nossa ordem jurídica e ficarem  
protegidos por um ilegítimo anonimato.  
Todos os demais infratores de outras esferas jurídicas são expostos ao conhecimento público.  
As infrações às responsabilidades de participação nos tributos devem ter conhecimento  
público.  
Não há qualquer legitimidade para manter uma aparente idoneidade de empresas e pessoas que  
dolosamente sonegaram tributos.  
A sociedade tem todo o direito de ter conhecimento de todos os casos de sonegação,  
fraude, conluio e simulação.  
A proposta não abrange o legítimo sigilo fiscal que se aplica às informações, declarações,  
documentos e relações comerciais de empresas e  pessoas. 
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00707 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Proposta: Inclusão do § 6o. ao artigo 1o.  
Artigo 1o., § 6o.: "toda sonegação de tributo  
é crime inafiançável sem que o seu pagamento  
prejudique a ação penal correspondente". 
Justificativa: 
A história brasileira mais recente, ilustrou, através da declaração desconsolada do Ex-Ministro da 
Fazenda Dilson Funaro que não devemos olvidar neste momento, o alto grau de impunidade 
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existente na sociedade no que diz respeito ao descumprimento das obrigações tributárias sem 
consequências. A sonegação de tributos é ato lesivo aos interesses da população, especialmente as 
de baixa ou nenhuma renda, porque destruidora da potencialidade efetiva do Estado na consecução 
dos seus gastos especialmente os de finalidade social; além de solapar as bases da política fiscal 
como um todo. Um Estado comprometido com o “social” e com a redução das “desigualdades 
regionais”, “distribuição da renda” e o “caráter progressivo” do sistema tributário não pode admitir que 
a estrutura orgânica do financiamento dos seus gastos seja debilitada pelo mal da sonegação.  
É necessário um enfrentamento nítido, duro, decisivo e definitivo, da desobediência das normas 
principais da obrigação tributária, vale dizer, do pagamento do imposto devido. E que tal disposição 
seja expressamente assinalada na Carta Magna, e incluída nos “princípios gerais” que deverão 
nortear o novo sistema tributário. 
São exatamente 25 bilhões de dólares, cifra estimada para o montante da economia subterrânea, que 
desvelam a iniquidade no carreamento de recursos ao Tesouro e obrigam a tomada de medidas 
contundentes contra a evasão de recursos.  
A punição rigorosa e inclemente da sonegação se impõe, portanto, como instrumento duplamente 
necessário: de um lado, ao procurar dotar de maior eficácia a espontaneidade no recolhimento do 
tributo e de outro lado por oferecer à sociedade condições objetivas de erradicar a impunidade.  
Parecer:   
   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e 
características, pode vir a passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução 
econômico-social do País, à qual os fatos específicos relativos à área tributária se acham 
intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do 
País, deve vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00711 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:   
   Emenda  
Ao § 2o. do art. 1o. propomos a substituição  
da expressão: sempre que possível,... para por princípio,... 
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 Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA:00713 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda  
Dê ao art. 1o., item II a seguinte redação:  
II - taxas, em razão do exercício de atos de  
poder de polícia ou pela utilização efetiva ou  
potencial de serviços públicos específicos,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Substitutivo já atendem aos objetivos do Autor da Emenda, pois 
atingem de forma implícita os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00764 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 1o. a seguinte redação:  
"As contribuições de melhoria serão exigidas  
dos proprietários de imóveis beneficiados, tendo  
por limite total a despesa comprovadamente  
realizada e previamente empenhada em concorrência  
pública e por limite individual a valorização  
obtida pelo imóvel gravado, respeitada sempre a  
capacidade contributiva do proprietário." 
Justificativa: 
A redação proposta protege o contribuinte contra uma possível tributação injusta de seu imóvel. Os 
parâmetros aqui prescritos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudicar o fisco.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00783 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se à letra "c", do inciso III, do art. 1o.  
do Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte  
redação:  
Art. 1o. ....................................  
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III - ......................................  
c) cuja cobrança não tenha sido prevista em  
lei orçamentária; 
Justificativa: 
A proposta visa retornar ao texto constitucional, por ser efetivamente uma garantia do contribuinte 
contra eventuais surpresas do fisco, ao apagar das luzes de cada exercício financeiro, a necessidade 
de prévia autorização orçamentária, pois a cobrança de quaisquer tributos, ressalvadas apenas as 
exceções previstas expressamente na própria Constituição.  
A propósito, a referida regra constou no texto original da Constituição de 1967.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a  
sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00784 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o., do Substitutivo do Relator  
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças, a seguinte redação:  
"Art. 1o. Os tributos componentes do Sistema  
Tributário Nacional a serem instituídos pela  
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  
segundo as respectivas competências discriminadas  
neste Capítulo, são exclusivamente os seguintes:  
I - impostos, obedecida a discriminação das  
competências e a destinação de receitas  
estabelecida neste Capítulo;  
II - taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição;  
III - contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras públicas;  
IV - contribuições paritárias dos empregados  
e dos empregadores para o custeio da Previdência  
Social;  
V - contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI - empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública". 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
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De outra parte, a natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios 
vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pelos tribunais. O fato de não se ponto pacífico 
a natureza tributária de tais prestações compulsórias, exigidas por lei, vem causando problemas tanto 
ao Estado quanto aos contribuintes, que ficam à mercê da sanha arrecadadora da administração 
pública.  
Torna-se, pois, indispensável a inclusão na constituição de dispositivos que não deixem dúvidas 
quanto à natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios, a fim de 
se evitar interpretações discrepantes e excessos do fisco.  
A caracterização dessas contribuições como tributos traz como consequência a obrigatoriedade de 
observação dos princípios constitucionais a elas relativos, quando da sua instituição e cobrança, 
possibilitando, assim, um maior controle das atividades estatais não só pelos contribuintes como 
também pelos tribunais.  
Parecer:   
   As espécies tributárias enumeradas no art. 1o. do Substitutivo aos Anteprojetos das Subcomissões, 
com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, constituem um perfil estruturado em 
nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para assegurar maior eficácia e orientação no 
sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese os nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00795 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 1o., do Substitutivo  
do Relator, da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
é4o. As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite global a  
despesa realizada e por individual o benefício que  
advier para cada imóvel". 
Justificativa: 
A contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos, pois é cobrado daqueles que se beneficiam 
de obras públicas, realizadas para o bem comum. Tal forma de tributação é largamente utilizada em 
países mais avançados, como os da Europa e nos Estados Unidos da América.  
No entanto, no Brasil é um tributo de pouquíssima ou nenhuma utilização, tendo em vista a sujeição 
do Estado a controle dos próprios contribuintes. Esse controle seria exercido através da exigência de 
um limite individual, correspondente ao benefício próprio de cada imóvel.  
É exatamente esse “limite individual” que traz a justiça fiscal para a cobrança de melhoria, pois 
impede tributação idêntica para benefícios distintos.  
Assim, a fim de evitar abusos e injustiças por parte do fisco é que se pretende incluir um limite 
individual na cobrança da contribuição de melhoria, retornando ao sistema que vigia anteriormente a 
Emenda Constitucional n° 23/83.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
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   EMENDA:00796 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 1o., do  
Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
§ 2o. Os tributos terão caráter pessoal,  
sempre que isso for possível, e serão graduados  
conforme a capacidade econômica do contribuinte,  
segundo critérios fixados em lei complementar,  
assegurando-se a capacidade de investimentos, bem  
como o estímulo ao progresso profissional". 
Justificativa: 
“Desde muitos séculos, pensadores e moralistas, à luz do direito ou da religião, clamam unicamente 
por impostos justos, sem que se acordem nos caracteres de tais tributos. Contemporaneamente, 
tende a tornar-se geral a crença de que a justiça tributária deve repousar na personalidade e na 
graduação dos tributos, segundo a capacidade econômica do contribuinte” (Aliomar Baleeiro, in 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar).  
Por outro lado, o art. 31 da Constituição Espanhola dispõe que todos contribuirão para o sustento dos 
gastos públicos de acordo com a sua capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo, 
inspirado nos princípios de igualdade e progressividade que, em nenhum caso, terá o fito 
confiscatório.  
Atualmente, o constante aumento de tributos vem se constituindo numa séria ameaça à empresa 
privada, reduzindo a sua capacidade de investimento, o que favorece a estatização da economia.  
Assim, faz-se conveniente introduzir na Constituição os seguintes princípios. 
a) o poder de tributar não pode desestimular o progresso profissional, o empenho laborativo e a 
poupança.  
b) o poder de tributar não pode ser utilizado de modo a comprometer a capacidade de investimento 
da empresa privada e a minar a forma da economia nacional.  
Finalmente, fixando os critérios da capacidade contributiva em lei complementar, permite-se a 
eventual correção dos seus rumos, sem alteração do texto constitucional.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00799 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 1o. do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
§ 3o. Para a cobrança das taxas não se poderá  
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adotar base de cálculo ou fato gerador idênticos  
aos que tenham servido para incidência de  
impostos, nem serem as mesmas calculadas em função  
do capital das empresas. 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão ilegítima prática, é que se sugere na redação 
supra, a inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00807 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 3o. do Art. 1o. do  
Substitutivo do Relatório dessa Comissão:  
"§ 3o. As taxas não poderão ter fato gerador  
nem base de cálculo próprios de impostos, nem  
serão graduadas em função de valor financeiro ou  
econômico de bem, direito ou interesse do contribuinte." 
Justificativa: 
É necessário coibir abusos como os que têm ocorrido, com frequência, na instituição de taxas com 
fatos geradores idênticos aos de impostos, ainda que com bases de cálculo diversas, ou 
estabelecidos em função de outros parâmetros que não o das despesas com serviços prestados pelo 
Poder Público.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00906 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprimir os §§ 1o., 2o. e 5o. do artigo 1o. 
Justificativa: 
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O § 1° trata de matéria doutrinária. Limita-se a traçar metas que coincidem em tudo com os 
fundamentos teóricos dos tributos, segundo os princípios que tratam da matéria. Não tem, pois, efeito 
prático nenhum a sua inclusão no texto constitucional.  
Conclusão idêntica se aplica à pauta inicial do § 2°. Ela simplesmente traça um objetivo a ser 
perseguido, porém esse objetivo é o que se acha recomendado por toda a doutrina. Desnecessário, 
portanto, repeti-lo a nível constitucional.  
A parte final do § 2° é uma consequência da 1ª parte e, assim, deve ser igualmente suprimida. Ela 
cogita de uma entre milhares de medidas que seriam necessárias ao atingimento da justiça social e 
do desenvolvimento regional equilibrado por meio da tributação. Desse modo, deve ser anulada tal 
como estão sendo as demais medidas, que ficam a cargo da legislação infraconstitucional.  
Quanto ao § 5°, que trata de meras atribuições administrativas, inclusive de coordenação e unificação 
de serviços fiscais e de arrecadação, pode ele ser transporto para a legislação infraconstitucional, 
onde realmente deveria constar. Seu assunto não é próprio do nível constitucional. Deve, pois, ser 
suprimido.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00913 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se no Art. 1o., um novo inciso:  
"IV - Taxa de regeneração ambiental, pela  
utilização, com fins lucrativos, de recursos  
ambiental, dando causa ao seu consumo ou  
degradação." 
Justificativa: 
É justo que aquele que usa o ambiente e o degrada em proveito de seu lucro, concorda para a 
regeneração do que poluiu ou degradou.  
Parecer:   
   As espécies tributárias enumeradas no art. 1o. do Substitutivo aos Anteprojetos das Subcomissões, 
com a delimitação e objetivos definidos em seus parágrafos, constituem um perfil estruturado em 
nossa tradição jurídica, com a adequação necessária para assegurar maior eficácia e orientação no 
sentido da justiça fiscal.  
A alteração proposta, em que pese os nobres propósitos do seu Autor, quebraria o equilíbrio 
sistemático adotado no mencionado Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00917 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
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Inclua-se um novo inciso no § 1o. do Art. 1o.  
"III - manutenção do equilíbrio ecológico e  
melhoria da qualidade ambiental". 
Justificativa: 
Entre as principais finalidades dos tributos devem estar a manutenção do equilíbrio ecológico e a 
melhoria da qualidade de vida.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:01439 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  
Suprima-se do parágrafo 2o, do artigo 262, as  
expressões "por princípio", "terão caráter  
pessoal" e "administração tributária,  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas dos contribuintes".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte". 
Justificativa: 
O preceito contido no § 2°, do artigo 262, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 13.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
   
   EMENDA:01730 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se do Anteprojeto, o § 1o. e seus  
incisos I e II do art. 262, renumerando-se os  
demais parágrafos. 
Justificativa: 
As disposições, referem-se ao óbvio, sendo desnecessária a sua formulação no texto constitucional. 
A exigência de aprovação de plano trienal e anual, propiciará garantia de boa aplicação dos recursos 
públicos.  
   
   EMENDA:02241 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATICA  
Dispositivo Emendado: Artigo 262 § 4o.  
Dê-se ao § 4o. do artigo 262 do Anteprojeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis  
beneficiados, tendo por limite a despesa realizada  
e por limite individual o acréscimo de valor que  
resultar para o imóvel beneficiado. 
Justificativa: 
Insistimos com a autoridade do melhor comentador do atual CTN (Código Tributário Nacional) e 
senão o maior, pelo menos o mais festejado dos tributaristas do Brasil, ALIOMAR BALEEIRO, em 
que a redação desse texto constitucional não pode ficar manco e capenga, como se insiste em 
mantê-lo na Constituição, que ora redigimos.  
Regredir para a Emenda Constitucional 23/83, obra e fruto de entulho do regime autoritário felizmente 
já passado, seria lamentável retrocesso já escalpelado pelo eminente Senador Nelson Carneiro, 
verbis: “Todavia, a Emenda n° 23/83 regrediu na matéria, ao substituir a valorização por benefício no 
imóvel e suprimir novamente o limite individual” (Sugestão apresentada à Subcomissão em 22 de 
Abril último, grifamos).  
E por que razão disse S. Exa. “suprimir novamente o limite individual”  Porque, seguindo as pegadas 
do mestre ALIOMAR BALEEIRO, ficou bem salientado em seus Comentários ao CTN, art. 81, o lapso 
na C.F de 1967, logo corrigido pela Emenda Constitucional n° 1, restabelecendo-se a tradição certa e 
escorreita das Constituições de 1934 e 1946, com referência ao tributo de que tratamos.  
Bem diz mestre ALIOMAR BALEEIRO nesses comentários: 
“O art. 81 do CTN, como o Direito anterior, estabelece para limite individual da contribuição de 
melhoria o acréscimo de valor, que, da obra, resultou para cada imóvel beneficiado. Mas o art. 19 § 
3° da C.F de 1937, inovando, referia-se apenas ao limite total, que seria o do custo da obra, cabendo 
à lei fixar o teto individual. Isto, a nosso ver, não autorizava a inteligência de que o legislador ordinário 
poderia exceder o valor do benefício acrescido. (...) Mas a C.F., na redação primitiva de 1967, foi 
corrigida pela Emenda n° 1, de 1969, que, no art. 18, II, estabelece “como limite individual” da 
contribuição de melhoria “o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado” 
(Direito Tributário Brasileiro, Forense, 9ª ed. (a última em vida do autor ALIOMAR BALEEIRO) pág. 
335)  
Não é possível, pois, que (com a devida vênia) queiramos insistir no erro apontado por ALIOMAR 
BALEEIRO) pág. 335). 
E tão maléfica e escabelada é a inovação proposta, que a mesma já deixou sinais teratológicos em 
nossa literatura jurídica, como se pode ver por dois curiosos artigos em “O Estado de São Paulo”, em 
de 5/2/84, logo após a malfadada E.C 23/83, de autoria de dois tributaristas, Geraldo Ataliba e Aires 
F. Barreto, sob o título “Contribuição de Melhoria na Reforma Constitucional”, onde sustentam: “O que 
se fez – e resulta nítido – foi transformar a contribuição de melhoria numa taxa por obras públicas”(sic 
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!). E mais adiante: “Diante do texto aprovado, passamos a ter três espécies de taxas: de políticas (art. 
18, I, 1ª parte), serviços (idem, 2ª parte) e por obras públicas (art. 18, II). Desapareceu da 
Constituição a contribuição de melhoria, embora fique a designação para esse tipo de taxa. Assim, os 
leigos, que sempre usaram a esdruxula e aberrante designação “taxa de contribuição de melhorias”, 
foram os únicos triunfadores, ainda que em detrimento de inúmeros valores consagrados 
tradicionalmente pelo nosso sistema jurídico”. (sic ! cf. art. Cit., colunas 2 e 3, da pág. 50 do referido 
“Estado”). E também, mas não menos calamitoso, porque nessa mesma linha de coerência com a 
abstrusa eliminação do “limite indivisível”, é a conclusão do MM. Juiz do 1° TA Civ. Do Estado de São 
Paulo, Regis Fernandes de Oliveira, que comentando a estrada EC. n° 23/83, acaba por concluir, 
conforme seu longo artigo, também em “O Estado de São Paulo”, de 25 de outubro de 1986, 
intitulado: “Inexistência da Contribuição de Melhoria de nosso Direito” (sic secção “Tribunais” do 
referido matutino).  
Eis a que leva o prurido de inovações descabidas em matérias que tradicionalmente já se cristalizou 
em nosso direito, com devendo ter, para caracterização adequada do tributo, além do seu fato 
gerador (a valorização do imóvel) também o limite máximo ou melhor, total de sua cobrança (que é a 
base de cálculo), mas, também o limite individual (que vem a ser alíquota), sem o que se desfigura o 
tributo, em detrimento do contribuinte, que acabará pagando como contribuição de melhoria uma 
verdadeira taxa, arbitrária e prepotentemente lançada pelo Poder Público, sem nenhum controle por 
parte do contribuinte, eis que o fisco, no caso, age discricionariamente.  
Para que não se instale no País “um inferno fiscal” já temos brandido nossas armas de constituintes 
em defesa do contribuinte, que, no caso da contribuição de melhoria é quem vai pagar, “in totum”, o 
que o Poder Público dispensou com a obra realizada. Não há, pois, como se olvidar o comecinho 
princípio de justiça fiscal, liminarmente básico na ciência tributária, a segundo o qual deve haver um 
limite individualista por força do acréscimo de valorização auferida pelo imóvel beneficiado com a 
obra pública de melhoria.  
Que não se omita o que as Constituições anteriores tiveram o bom senso de jamais esquecer, 
conforme as lições dos juristas, que nelas foram os responsáveis maiores pela constitucionalização 
do tributo em causa, e que foram os eminentes Professores Bilac Pinto e ALIOMAR BALEEIRO.  
   
   EMENDA:02498 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Suprima-se do § 2o., do art. 262, as  
expressões, "por princípio", "terão caráter  
pessoal" e "administração tributária",  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte."  
Justificativa: 
O preceito contido no § 2°, do artigo 262, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 13.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
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   EMENDA:02991 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 262  
Dê-se ao inciso III do Artigo 262 do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 262 ....................................  
III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização decorrente de benefícios em imóveis,  
através de obras públicas. 
Justificativa: 
A redação anterior do Inciso não especificava, com clareza necessária, os benefícios indiretos que 
implicam em valorização do imóvel decorrente de obras públicas.  
   
   EMENDA:03205 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 2o., do artigo 262,  
as expressões "por princípio", "terão caráter  
pessoal" e "administração tributária,  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"Os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte". 
Justificativa: 
O preceito contido no § 2°, do artigo 262, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 13.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
 
   
   EMENDA:03694 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 262.  
Inclua-se no Art. 262 do Anteprojeto de  
Constituição a alínea X, inciso XIX do Artigo 3o.  
do Anteprojeto de Comissão de Soberania, dos  
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.  
O sistema tributário levará sempre em conta a  
capacidade econômica do contribuinte, e nenhum  
tributo será exigido ou aumentado sem que a lei  
que o instituiu ou aumentou esteja em vigor antes  
do exercício financeiro, ressalvado o disposto na  
constituição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 
   
   EMENDA:03936 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Inclua-se no artigo 262 do Anteprojeto  
Inicial apresentado pelo Relator da Comissão de  
Sistematização o item IV seguinte:  
"IV - contribuições de que tratam os artigos  
263 e 341 desta constituição". 
Justificativa: 
Tendo o Anteprojeto Inicial, incluído, em seus artigos 263 e 341, contribuições compulsórias que se 
incluem no conceito constitucional de tributo, faz-se necessário sejam elas arroladas no artigo 262l, 
que abre o Capítulo do Sistema Tributário Nacional, para fins de harmonização entre os textos. 
   
   EMENDA:04082 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir do § 2o., do artigo 262 a expressão  
"o patrimônio". 
Justificativa: 
Patrimônio não é fato econômico, sendo contraditório inclui-lo como suscetível da incidência de 
impostos, mesmo porque o próprio § 2°, ora em exame, esclarece que “os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, entenda-se, 
capacidade econômica líquida. 
   
   EMENDA:04157 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Parágrafo 2o. do art. 262.  
Dê-se ao § 2o. do art. 262 a seguinte redação:  
"§ 2o. Os tributos terão caráter pessoal,  
sempre que isso for possível, e serão graduados  
conforme a capacidade econômica do contribuinte,  
segundo critérios fixados em lei complementar,  
assegurando-se a capacidade de investimento, bem  
como o estímulo ao progresso profissional". 
Justificativa: 
“Desde muitos séculos, pensadores e moralistas, à luz do direito ou da religião, clamam unicamente 
por impostos justos, sem que se acordem nos caracteres de tais tributos. Contemporaneamente, 
tende a tornar-se geral a crença de que a justiça tributária deve repousar na personalidade e na 
graduação dos tributos, segundo a capacidade econômica do contribuinte” (Aliomar Baleeiro, in 
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar).  
Por outro lado, o art. 31 da Constituição Espanhola dispõe que todos contribuirão para o sustento dos 
gastos públicos de acordo com a sua capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo, 
inspirado nos princípios de igualdade e progressividade que, em nenhum caso, terá o fito 
confiscatório.  
Atualmente, o constante aumento de tributos vem se constituindo numa séria ameaça à empresa 
privada, reduzindo a sua capacidade de investimento, o que favorece a estatização da economia.  
Assim, faz-se conveniente introduzir na Constituição os seguintes princípios. 
a) o poder de tributar não pode desestimular o progresso profissional, o empenho laborativo e a 
poupança; 
b) o poder de tributar não pode ser utilizado de modo a comprometer a capacidade de investimento 
da empresa privada e a minar a forma mista da economia nacional.  
Finalmente, fixando os critérios da capacidade contributiva em lei complementar, permite-se a 
eventual correção dos seus rumos, sem alteração do texto constitucional.  
   
   EMENDA:04158 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 3o., do art. 262.  
Dê-se ao § 3o. do art. 262 a seguinte redação:  
"§ 3o. Para a cobrança das taxas não se  
poderá adotar base de cálculo ou fato gerador  
idênticos aos que tenham servido para incidência  
de impostos, nem serem as mesmas calculadas em  
função do capital das empresas". 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão ilegítima prática, é que se sugere na redação 
supra, a inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
 
   
   EMENDA:04159 NÃO INFORMADO 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 4o., do art. 262.  
Dê-se ao § 4o. do art. 262, a seguinte redação:  
"§ 4o. As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite global e  
despesa realizada e por individual e o benefício  
que advier para cada imóvel". 
Justificativa: 
A contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos, pois é cobrado daqueles que se beneficiam 
de obras públicas, realizadas para o bem comum. Tal forma de tributação é largamente utilizada em 
países mais avançados, como os da Europa e nos Estados Unidos da América.  
No entanto, no Brasil é um tributo de pouquíssima ou nenhuma utilização, tendo em vista a sujeição 
do Estado a controle dos próprios contribuintes. Esse controle seria exercido através da exigência de 
um limite individual, correspondente ao benefício próprio de cada imóvel.  
É exatamente esse “limite individual” que traz a justiça fiscal para a cobrança de melhoria, pois 
impede tributação idêntica para benefícios distintos.  
Assim, a fim de evitar abusos e injustiças por parte do fisco é que se pretende incluir um limite 
individual na cobrança da contribuição de melhoria, retornando ao sistema que vigia anteriormente a 
Emenda Constitucional n° 23/83.  
 
   
   EMENDA:04177 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 262, a seguinte redação:  
"Art. 262 - Os tributos componentes do  
Sistema Tributário Nacional a serem instituídos  
pela União, Estados, Distrito Federal e  
Municípios, segundo as respectivas competências  
discriminadas neste Capítulo, são exclusivamente os  
seguintes:  
I - impostos, obedecida a discriminação de  
competência e a destinação de receitas  
estabelecidas neste Capítulo;  
II - taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;  
III - contribuições de melhorias, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras públicas;  
IV - contribuições paritárias dos empregados  
e dos empregadores para o custeio da Previdência Social;  
V - contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI - empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública." 
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Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
De outra parte, a natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios 
vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pelos tribunais. O fato de não se ponto pacífico 
a natureza tributária de tais prestações compulsórias, exigidas por lei, vem causando problemas tanto 
ao Estado quanto aos contribuintes, que ficam à mercê da sanha arrecadadora da administração 
pública.  
Torna-se, pois, indispensável a inclusão na constituição de dispositivos que não deixem dúvidas 
quanto à natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios, a fim de 
se evitar interpretações discrepantes e excessos do fisco.  
A caracterização dessas contribuições como tributos traz como consequência a obrigatoriedade de 
observação dos princípios constitucionais a elas relativos, quando da sua instituição e cobrança, 
possibilitando, assim, um maior controle das atividades estatais não só pelos contribuintes como 
também pelos tribunais.  
 
   
   EMENDA:04650 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao § do artigo 262 do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"As contribuições de melhoria serão exigidas  
dos proprietários de imóveis beneficiados, tendo  
por limite total a despesa comprovadamente  
realizada e previamente empenhada em concorrência  
pública e por limite individual a valorização  
obtida pelo imóvel gravado, respeitada sempre a  
capacidade contributiva do proprietário." 
Justificativa: 
A redação proposta protege o contribuinte contra uma possível tributação injusta de seu imóvel. Os 
parâmetros aqui prescritos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudicar o fisco.  
   
   EMENDA:05449 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se em parte os Artigos 262 e 263 e no  
todo o Artigo 267, dando-se a seguinte nova  
redação à Seção I:  
DOS PRINCÍPIOS GEERAIS  
Art. 262 - ..................................  
............................................  
§ 1o. - Os tributos destinam-se a prover a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios de receitas para satisfazer as  
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necessidades públicas a seu cargo.  
I - Suprimido.  
§ 2o. - Suprimido.  
§ 3o. - Suprimido.  
§ 4o. - Suprimido.  
§ 5o. - ....................................  
Art. 263 - ..................................  
I - Suprimido.  
§ 1o. - Suprimido  
§ 2o. - É vedado a cobrança acumulada das  
contribuições referidas no item II, deste artigo.  
Art. 264 - ..................................  
............................................  
Art. 267 - Suprimido.  
Parágrafo único - Suprimido. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Projeto da Comissão de  
Sistematização, visando à adequação no disposto no  
§ 1o. do art. 257 acrescente-se um inciso com a  
seguinte redação:  
"III - Pelo menos 3% (três por cento) da  
receita tributária nacional serão destinados,  
durante vinte anos, para aplicar em obras de  
combate à seca na região nordeste do País". 
Justificativa: 
A seca e calamidade antiga e que, até hoje, ainda preocupa a todos. Cumpre que haja um programa 
nacional da mais ampla sensibilidade social e que redundara em evidentes benefícios para todo o 
Brasil.  
Parecer:   
   A emenda objetiva vincular, pelo prazo que estabelece, parcela de receita tributária a destinação 
que especifica.  
Na hipótese, não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria conflita com a 
sistemática geral adotada no Projeto da Comissão de Sistematização, em especial  
com a norma contida no artigo 288, IV.  
A excessiva vinculação de receita a determinada finalidade, por outro lado, restringe a competência 
do Poder Legislativo de deliberar sobre os gastos públicos e de se pronunciar sobre as prioridades da 
Administração.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:01339 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se do parágrafo 2o, do artigo 257, as  
expressões "por princípio", "terão caráter  
pessoal" e "administração tributária,  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas dos contribuintes".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte". 
Justificativa: 
O preceito contido no § 2°, do artigo 257, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 12.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva suprimir várias expressões do § 2o. do art. 257, de modo que sua 
redação seja a seguinte:  
"Os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte."  
Consideramos improcedentes as razões invocadas para a supressão que se pretende, porquanto, 
para tornar efetivo o princípio expresso na parte inicial do dispositivo, este estabelece explicitamente 
que serão respeitados os direitos individuais e obedecidos os termos da lei.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:01621 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao projeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se do Anteprojeto, o § 1o. e seus  
incisos I e II do art. 257, renumerando-se os  
demais parágrafos. 
Justificativa: 
As disposições, referem-se ao óbvio, sendo desnecessária a sua formulação no texto constitucional. 
A exigência de aprovação de plano trienal e anual, propiciará garantia de boa aplicação dos recursos 
públicos.  
Parecer:   
   A presente Emenda consiste na supressão do § 1o. e seus itens I e II do art. 257.  
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Entendemos, também, ser dispensável o referido disposi tivo, porquanto apenas expressa objetivos e 
finalidades inerentes à natureza dos tributos. 
   
   
   EMENDA:02111 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATICA  
Dispositivo Emendado: Artigo 257 § 4o.  
Dê-se ao § 4o. do artigo 257 do Anteprojeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis  
beneficiados, tendo por limite a despesa realizada  
e por limite individual o acréscimo de valor que  
resultar para o imóvel beneficiado. 
Justificativa: 
Insistimos com a autoridade do melhor comentador do atual CTN (Código Tributário Nacional) e 
senão o maior, pelo menos o mais festejado dos tributaristas do Brasil, ALIOMAR BALEEIRO, em 
que a redação desse texto constitucional não pode ficar manco e capenga, como se insiste em 
mantê-lo na Constituição, que ora redigimos.  
Regredir para a Emenda Constitucional 23/83, obra e fruto de entulho do regime autoritário felizmente 
já passado, seria lamentável retrocesso já escalpelado pelo eminente Senador Nelson Carneiro, 
verbis: “Todavia, a Emenda n° 23/83 regrediu na matéria, ao substituir a valorização por benefício no 
imóvel e suprimir novamente o limite individual” (Sugestão apresentada à Subcomissão em 22 de 
abril último, grifamos).  
E por que razão disse S. Exa. “suprimir novamente o limite individual”  Porque, seguindo as pegadas 
do mestre ALIOMAR BALEEIRO, ficou bem salientado em seus Comentários ao CTN, art. 81, o lapso 
na C.F de 1967, logo corrigido pela Emenda Constitucional n° 1, restabelecendo-se a tradição certa e 
escorreita das Constituições de 1934 e 1946, com referência ao tributo de que tratamos.  
Bem diz mestre ALIOMAR BALEEIRO nesses comentários: 
“O art. 81 do CTN, como o Direito anterior, estabelece para limite individual da contribuição de 
melhoria o acréscimo de valor, que, da obra, resultou para cada imóvel beneficiado. Mas o art. 19 § 
3° da C.F de 1937, inovando, referia-se apenas ao limite total, que seria o do custo da obra, cabendo 
à lei fixar o teto individual. Isto, a nosso ver, não autorizava a inteligência de que o legislador ordinário 
poderia exceder o valor do benefício acrescido. (...) Mas a C.F., na redação primitiva de 1967, foi 
corrigida pela Emenda n° 1, de 1969, que, no art. 18, II, estabelece “como limite individual” da 
contribuição de melhoria “o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado” 
(Direito Tributário Brasileiro, Forense, 9ª ed. (a última em vida do autor ALIOMAR BALEEIRO) pág. 
335)  
Não é possível, pois, que (com a devida vênia) queiramos insistir no erro apontado por ALIOMAR 
BALEEIRO) pág. 335). 
E tão maléfica e escabelada é a inovação proposta, que a mesma já deixou sinais teratológicos em 
nossa literatura jurídica, como se pode ver por dois curiosos artigos em “O Estado de São Paulo”, em 
de 5/2/84, logo após a malfadada E.C 23/83, de autoria de dois tributalistas, Geraldo Ataliba e Aires 
F. Barreto, sob o título “Contribuição de Melhoria na Reforma Constitucional”, onde sustentam: “O que 
se fez – e resulta nítido – foi transformar a contribuição de melhoria numa taxa por obras públicas”(sic 
!). E mais adiante: “Diante do texto aprovado, passamos a ter três espécies de taxas: de políticas (art. 
18, I, 1ª parte), serviços (idem, 2ª parte) e por obras públicas (art. 18, II). Desapareceu da 
Constituição a contribuição de melhoria, embora fique a designação para esse tipo de taxa. Assim, os 
leigos, que sempre usaram a esdruxula e aberrante designação “taxa de contribuição de melhorias”, 
foram os únicos triunfadores, ainda que em detrimento de inúmeros valores consagrados 
tradicionalmente pelo nosso sistema jurídico”. (sic ! cf. art. Cit., colunas 2 e 3, da pág. 50 do referido 
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“Estado”). E também, mas não menos calamitoso, porque nessa mesma linha de coerência com a 
abstrusa eliminação do “limite indivisível”, é a conclusão do MM. Juiz do 1° TA Civ. Do Estado de São 
Paulo, Regis Fernandes de Oliveira, que comentando a estrada EC. n° 23/83, acaba por concluir, 
conforme seu longo artigo, também em “O Estado de São Paulo”, de 25 de outubro de 1986, 
intitulado: “Inexistência da Contribuição de Melhoria de nosso Direito” (sic secção “Tribunais” do 
referido matutino).  
Eis a que leva o prurido de inovações descabidas em matérias que tradicionalmente já se cristalizou 
em nosso direito, com devendo ter, para caracterização adequada do tributo, além do seu fato 
gerador (a valorização do imóvel) também o limite máximo ou melhor, total de sua cobrança (que é a 
base de cálculo), mas, também o limite individual (que vem a ser alíquota), sem o que se desfigura o 
tributo, em detrimento do contribuinte, que acabará pagando como contribuição de melhoria uma 
verdadeira taxa, arbitrária e prepotentemente lançada pelo Poder Público, sem nenhum controle por 
parte do contribuinte, eis que o fisco, no caso, age discricionariamente.  
Para que não se instale no País “um inferno fiscal” já temos brandido nossas armas de constituintes 
em defesa do contribuinte, que, no caso da contribuição de melhoria é quem vai pagar, “in totum”, o 
que o Poder Público dispensou com a obra realizada. Não há, pois, como se olvidar o comecinho 
princípio de justiça fiscal, liminarmente básico na ciência tributária, a segundo o qual deve haver um 
limite individualista por força do acréscimo de valorização auferida pelo imóvel beneficiado com a 
obra pública de melhoria.  
Que não se omita o que as Constituições anteriores tiveram o bom senso de jamais esquecer, 
conforme as lições dos juristas, que nelas foram os responsáveis maiores pela constitucionalização 
do tributo em causa, e que foram os eminentes Professores Bilac Pinto e ALIOMAR BALEEIRO.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art.257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda Constitucional 
n.23, de 1983, que decorreu da necessidade de se adotar apenas o limite total da despesa realizada 
como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficou comprovado que o outro 
critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel beneficiado - tornava 
inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Cabe esclarecer que, para dar maior consistência à matéria e atender à boa técnica legislativa, 
procedemos à fusão do item III do art. 257 com seu § 4o., suprimindo este.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:02355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Suprima-se do parágrafo 2o., do artigo 257,  
as expressões "por princípio", terão caráter  
pessoal" e "administração tributária",  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte." 
Justificativa: 
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O preceito contido no § 2°, do artigo 257, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 12.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva suprimir várias expressões do § 2o. do art. 257, de modo que sua 
redação seja a seguinte:  
"Os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte."  
Consideramos improcedentes as razões invocadas para a supressão que se pretende, porquanto, 
para tornar efetivo o princípio expresso na parte inicial do dispositivo, este estabelece explicitamente 
que serão respeitados os direitos individuais e obedecidos os termos da lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02834 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 257  
Dê-se ao inciso III do Artigo 257 do  
projeto, a seguinte redação:  
Art. 257 ....................................  
III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização decorrente de benefícios em imóveis,  
através de obras públicas. 
Justificativa: 
A redação anterior do Inciso não especificava, com clareza necessária, os benefícios indiretos que 
implicam em valorização do imóvel decorrente de obras públicas.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda em exame dar nova redação ao item III do art. 257 do Projeto.  
Não obstante a justificação apresentada, não nos parece que a redação proposta dê mais clareza ao 
dispositivo supracitado.  
Verifica-se que o elemento primordial da contribuição de melhoria é a valorização decorrente de obra 
pública. Tanto que, não ocorrendo valorização, não há que se falar em contribuição de melhoria.  
Portanto, o termo "benefício" torna-se dispensável , porquanto a valorização é que representa o 
benefício proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Assim, a redação proposta pela 
Emenda não expressa objetivamente o verdadeiro sentido e fundamento do tributo.  
Cabe esclarecer que, para dar maior consistência à matéria e atender à boa técnica legislativa, 
procedem-se à fusão do item II do art. 257 com o seu § 4o., suprimindo-se este. 
   
   
   EMENDA:03034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 2o, do artigo 257,  
as expressões "por princípio", "terão caráter  
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pessoal" e "administração tributária,  
especialmente para conferir efetivamente a esses  
objetivos, poderá identificar respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte".  
Após as supressões sugeridas, o parágrafo  
terá a seguinte redação:  
"Os impostos serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte". 
Justificativa: 
O preceito contido no § 2°, do artigo 257, como consta do Anteprojeto, aplicará o imposto ao cidadão 
de forma pessoal e diferenciada, podendo assim, livremente, escolher a forma de tributá-lo, omitindo 
que a lei deva ser normal geral.  
Ademais, fere o princípio da isonomia aceito neste anteprojeto, conforme se constata a letra “a”, do 
inciso III, do art. 19.  
Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permite a criação de um cadastro individual do cidadão, 
ferindo-o em sua privacidade e liberdade.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva suprimir várias expressões do § 2o. do art. 257, de modo que sua 
redação seja a seguinte:  
"Os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte."  
Consideramos improcedentes as razões invocadas para a supressão que se pretende, porquanto, 
para tornar efetivo o princípio expresso na parte inicial do dispositivo, este estabelece explicitamente 
que serão respeitados os direitos individuais e obedecidos os termos da lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03471 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257.  
Inclua-se no Art. 257 do Projeto de  
Constituição a alínea X, inciso XIX do Artigo 3o.  
do Projeto de Comissão de Soberania, dos Direitos  
e Garantias do Homem e da Mulher.  
"X - O sistema tributário levará sempre em  
conta a capacidade econômica do contribuinte, e  
nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a  
lei que o instituiu ou aumentou esteja em vigor  
antes do exercício financeiro, ressalvado o  
disposto na constituição." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja incluído um item ao Art. 257, no qual se consignam princípios tributários.  
Observa-se que os princípios de que se trata acham-se devidamente inseridos nos Arts. 257, § 2o, e 
264, itens I e III, em forma mais compatível e consentânea com a natureza e características do 
sistema tributário estruturado no Projeto, resguardando-se convenientemente os direitos dos 
contribuintes e os interesses do Poder Público.  
Em face do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Inclua-se no artigo 257 do Projeto  
Inicial apresentado pelo Relator da Comissão de  
Sistematização o item IV seguinte:  
"IV - contribuições de que tratam os artigos  
258 e 335 desta constituição". 
Justificativa: 
Tendo o Anteprojeto Inicial incluído, em seus artigos 258 e 335, contribuições compulsórias que se 
incluem no conceito constitucional de tributo, faz-se necessário sejam elas arroladas no artigo 359 
que abre o Capítulo do Sistema Tributário Nacional, para fins de harmonização entre os textos.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições de que tratam os arts. 258 e 335 
integrem o art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e  
contribuição de melhoria.  
Quanto à contribuição prevista no art. 258, não obstante seja considerada tributo, entendemos deva 
permanecer excluída do art. 257, porquanto apresentar aspectos peculiaríssimos que a diferenciam 
das referidas espécies tributárias, bem como das contribuições a que se refere o art. 263.  
No que concerne às contribuições previstas no art. 335, verifica-se que se enquadra como 
contribuições sociais na referência genérica feita pelo art. 263, e, como tais, não obstante o seu 
caráter tributário, entendemos devam ser mantidas paralelamente às demais figuras tributárias, 
observando-se, entretanto, o disposto no art. 264, itens I e III.  
As contribuições sociais apresentam características especialíssimas, destinando-se ao atendimento 
de necessidades as mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes 
tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu caráter para fiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas, consideramos mais compatíveis com a 
nossa realidade sócio-econômica e com o sistema tributário por nós estruturado, a forma e limitações 
estabelecidas para a criação de contribuições sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03843 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir do § 2o., do artigo 257 a expressão "o patrimônio". 
Justificativa: 
Patrimônio não é fato econômico, sendo contraditório inclui-lo como suscetível da incidência de 
impostos, mesmo porque o próprio § 2°, ora em exame, esclarece que “os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, entenda-se, 
capacidade econômica líquida.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço que seja suprimido o termo "patrimônio" do § 2o. do art. 257.  
O referido dispositivo explícita um dos princípios básicos da tributação, o qual estabelece que os 
impostos deverão, sempre que possível, atender às características pessoais do contribuinte, 
ressaltando-se, entre estas, a sua capacidade econômica.  
E para que tal princípio se efetive, o mesmo dispositivo estabelece que "a administração tributária 
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poderá identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio..."  
Ora, o patrimônio é um dos elementos mais indicados para se aferir a capacidade econômica do 
contribuinte, não cabendo portanto, adotar-se a supressão de que cogita a Emenda. 
   
   EMENDA:03917 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Parágrafo 2o. do art. 257.  
Dê-se ao § 2o. do art. 257 a seguinte redação:  
"§ 2o.- Os tributos terão caráter pessoal,  
sempre que isso for possível, e serão graduados  
conforme a capacidade econômica do contribuinte,  
segundo critérios fixados em lei complementar,  
assegurando-se a capacidade de investimento, bem  
como o estímulo ao progresso profissional". 
Justificativa: 
“Desde muitos séculos, pensadores e moralistas, à luz do direito ou da religião, clamam 
unissonamente por impostos justos, sem que se acordem nos caracteres de tais tributos. 
Contemporaneamente, tende a tornar-se geral a crença de que a justiça tributária deve repousar na 
personalidade e na graduação dos tributos, segundo a capacidade econômica do contribuinte” 
(Aliomar Baleeiro, in Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar).  
Por outro lado, o art. 31 da Constituição Espanhola dispõe que todos contribuirão para o sustento dos 
gastos públicos de acordo com a sua capacidade econômica, mediante um sistema tributário justo, 
inspirado nos princípios de igualdade e progressividade que, em nenhum caso, terá o fito 
confiscatório.  
Atualmente, o constante aumento de tributos vem se constituindo numa séria ameaça à empresa 
privada, reduzindo a sua capacidade de investimento, o que favorece a estatização da economia.  
Assim, faz-se conveniente introduzir na Constituição os seguintes princípios. 
a) o poder de tributar não pode desestimular o progresso profissional, o empenho laborativo e a 
poupança; 
b) o poder de tributar não pode ser utilizado de modo a comprometer a capacidade de investimento 
da empresa privada e a minar a forma mista da economia nacional.  
Finalmente, fixando os critérios da capacidade contributiva em lei complementar, permite-se a 
eventual correção dos seus rumos, sem alteração do texto constitucional.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 257.  
O princípio da personalização dos impostos complementa o da capacidade econômica do 
contribuinte, no qual se acha implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não 
prejudicá-lo no exercício pleno de suas atividades.  
A limitação do poder de tributar inscrita no item IV do art. 264 reforça a validade e importância desses 
princípios.  
Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modificações propostas na Emenda, 
manifestando-nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:03918 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 3o., do art. 257.  
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Dê-se ao § 3o. do art. 257 a seguinte redação:  
"§ 3o.- Para a cobrança das taxas não se  
poderá adotar base de cálculo ou fato gerador  
idênticos aos que tenham servido para incidência  
de impostos, nem serem as mesmas calculadas em  
função do capital das empresas". 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão ilegítima prática, é que se sugere na redação 
supra, a inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:03919 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 4o., do art. 257.  
Dê-se ao § 4o. do art. 257, a seguinte redação:  
"§ 4o.- As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite global e  
despesa realizada e por individual e o benefício  
que advier para cada imóvel". 
Justificativa: 
A contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos, pois é cobrado daqueles que se beneficiam 
de obras públicas, realizadas para o bem comum. Tal forma de tributação é largamente utilizada em 
países mais avançados, como os da Europa e nos Estados Unidos da América.  
No entanto, no Brasil é um tributo de pouquíssima ou nenhuma utilização, tendo em vista a sujeição 
do Estado a controle dos próprios contribuintes. Esse controle seria exercido através da exigência de 
um limite individual, correspondente ao benefício próprio de cada imóvel.  
É exatamente esse “limite individual” que traz a justiça fiscal para a cobrança de melhoria, pois 
impede tributação idêntica para benefícios distintos.  
Assim, a fim de evitar abusos e injustiças por parte do fisco é que se pretende incluir um limite 
individual na cobrança da contribuição de melhoria, retornando ao sistema que vigia anteriormente a 
Emenda Constitucional n° 23/83.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art. 257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda Constitucional 
n.23, de 1983, que decorreu da necessidade de se adotar apenas o limite total da dispensa realizada 
como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficou comprovado que o outro 
critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel beneficiado - tornava 
inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas na justificação da Emenda, acreditamos que 
o critério por nós adotado atende adequadamente à natureza e aos fins do tributo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03937 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 257  
Dê-se ao "caput" do art. 257, a seguinte redação:  
"Art. 257 - Os tributos componentes do  
Sistema Tributário Nacional a serem instituídos  
pela União, Estados, Distrito Federal e  
Municípios, segundo as respectivas competências  
discriminadas neste Capítulo, são exclusivamente os  
seguintes:  
I - impostos, obedecida a discriminação de  
competências e a destinação de receitas  
estabelecidas neste Capítulo;  
II - taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição;  
III - contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas;  
IV - contribuições paritárias dos empregados  
e dos empregadores para o custeio da Previdência  
Social;  
V - contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI - empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública." 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
De outra parte, a natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios 
vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pelos tribunais. O fato de não se ponto pacífico 
a natureza tributária de tais prestações compulsórias, exigidas por lei, vem causando problemas tanto 
ao Estado quanto aos contribuintes, que ficam à mercê da sanha arrecadadora da administração 
pública.  
Torna-se, pois, indispensável a inclusão na constituição de dispositivos que não deixem dúvidas 
quanto à natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios, a fim de 
se evitar interpretações discrepantes e excessos do fisco.  
A caracterização dessas contribuições como tributos traz como consequência a obrigatoriedade de 
observação dos princípios constitucionais a elas relativos, quando da sua instituição e cobrança, 
possibilitando, assim, um maior controle das atividades estatais não só pelos contribuintes como 
também pelos tribunais.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao caput do art. 257, incluindo-se entre os tributos 
determinadas contribuições sociais e o empréstimo compulsório.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, entendemos que as contribuições sociais e 
os empréstimos compulsórios, em razão de certas características próprias, devem ser mantidos 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, quanto às contribuições, o disposto no 
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art. 264, itens I e III, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na alínea a do item III desse mesmo 
artigo.  
Estando sujeitos às regras contidas nesses dispositivos, verifica-se que às contribuições sociais e os 
empréstimos compulsórios - cuja criação é bastante restringida pelo disposto no art. 262 e seu 
parágrafo único - passam a constar do sistema tributário com as necessárias limitações, nele se  
integrando de forma harmônica e equilibrada.  
Pela rejeição 
   
      
   EMENDA:04307 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao § 1o. do artigo 257 § 1o. para § 2o. do Projeto da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"As contribuições de melhoria serão exigidas  
dos proprietários de imóveis beneficiados, tendo  
por limite total a despesa comprovadamente  
realizada e previamente empenhada em concorrência  
pública e por limite individual a valorização  
obtida pelo imóvel gravado, respeitada sempre a  
capacidade contributiva do proprietário." 
Justificativa: 
A redação proposta protege o contribuinte contra uma possível tributação injusta de seu imóvel. Os 
parâmetros aqui prescritos atendem melhor ao interesse do contribuinte, sem prejudicar o fisco.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art. 257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda Constitucional 
n.23, de 1983, que decorreu da necessidade de se adotar apenas o limite total da despesa realizada 
como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficou comprovado que o outro 
critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel beneficiado - tornava 
inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas na justificação da Emenda, acreditamos que 
o critério por nós adotado atende adequadamente à natureza e aos fins do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:05069 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se em parte os artigos 257 e 258 e no  
todo, o artigo 262, dando-se a seguinte nova  
redação à Seção I, do Capítulo I do Título VII:  
DOS PRINCÍPIOS GEERAIS  
Art. 257 - ..................................  
............................................  
§ 1o. - Os tributos destinam-se a prover a  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 85  

 

União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios de receitas para satisfazer as  
necessidades públicas a seu cargo.  
I - Suprimido.  
§ 2o. - Suprimido.  
§ 3o. - Suprimido.  
§ 4o. - Suprimido.  
§ 5o. - ....................................  
Art. 258 - ..................................  
I - Suprimido.  
Parágrafo único : Suprimido  
§ 2o. - É vedado a cobrança acumulada das  
contribuições referidas no caput deste artigo.  
Art. 259 - ..................................  
............................................  
Art. 262 - Suprimido.  
Parágrafo único - Suprimido. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão parcial dos arts. 257 e 258,bem como a supressão total do art. 262.  
Após o exame desta e de várias outras emendas relativas ao art. 257, procedemos a sua 
reformulação, aperfeiçoando sua redação, suprimindo os parágrafos 1o, 3o e 5o, por tratarem  
de matéria que, em razão dos seus aspectos técnicos ou de sua especificidade, entendemos devam 
ser disciplinados a nível de norma infraconstitucional.  
Suprimiu-se também o parágrafo 4o, incorporando-se sua parte final ao item III do art. 257, a fim de 
dar mais consistência à matéria neles tratada.  
Quanto aos arts. 258 e 262, cabe observar que o primeiro se fundamenta na necessidade de os 
municípios serem ressarcidas através de uma contribuição que não se confunde com nenhum tributo 
e com nenhuma outra contribuição. O art. 262, por sua vez, refere-se aos empréstimos compulsórios 
que se destinam apenas a atender às despesas extraordinárias com calamidade pública, as quais 
normalmente não podem ser cobertas com a receita dos impostos. Por estar vinculado a eventos 
extraordinários, o empréstimo compulsório não deve e não pode submeter-se às mesmas restrições 
impostas aos tributos e às contribuições parafiscais, que se destinam a atender a despesas normais 
da Administração.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05439 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 257 o seguinte parágrafo:  
"§... A lei disporá sobre o regimento do  
Quadro Próprio da carreira técnica de fiscalização  
de tributos na União, nos Estados, no Distrito  
Federal e nos Municípios, preservará o ingresso no  
quadro mediante concurso público, com exigência de  
escolaridade de nível superior, e criará  
incentivos apropriados para assegurar sua eficácia." 
Justificativa: 
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Que o tributo tem incomensurável valor social é inegável. Deve-se à maior justiça social por via do 
estabelecimento da justiça fiscal. O Projeto de Constituição dispensa boa parte de seus dispositivos 
ao sistema tributário e preocupa-se com o estabelecimento de regras, princípios e parâmetros 
capazes de assegurar, de um lado, os recursos necessários ao Poder Público para bem atender às 
suas finalidades e, de outro, as indispensáveis garantias ao contribuinte, que não pode restar à mercê 
do Poder Executivo em matéria tributária.  
Não se pode olvidar, todavia, que a obrigação tributária nascida da lei, em razão do relacionamento 
Estado-contribuinte, por mais perfeita que seja em sua definição, deve ser eficazmente acompanhada 
pelo poder tributante, sob pena de se tornar injusta para boa parte da sociedade.  
Dos agentes do fisco exige-se elevada competência técnico-profissional, requer-se aprimoramento da 
carreira e dignificação do cargo, exigências que se refletirão diretamente ao nível de eficiência dos 
órgãos incumbidos da administração tributária.  
Impõe-se, pois, a inclusão do dispositivo sugerido visando sanar lamentável omissão do Projeto. Ao 
pretendido aperfeiçoamento do sistema tributário deve corresponder, na mesma proporção, o 
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização das receitas públicas.  
Parecer:   
   A Emenda acima epigrafada visa incluir, no Capítulo do Sistema Tributário Nacional, dispositivo 
onde se estabelece que a lei disciplinará e organizará a carreira técnica de fiscalização de tributos 
nas três esferas do Governo.  
Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, é de se observar que a medida nela proposta viria 
afetar a autonomia administrativa da União, dos Estados e dos Municípios, em matéria que, por sua 
natureza e peculiaridades, requer tratamento específico e diferenciado para cada nível de Governo ,  
bastando, para isso, considerar as próprias diferenças entre os tributos e os processos utilizados para 
sua fiscalização. 
   
   
   EMENDA:06004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No § 5o. do art. 257, suprima-se a expressão  
"uns aos outros". 
Justificativa: 
Em todo mundo, e comum municípios contratarem os serviços de empresas para arrecadação ou 
serviços de fiscalização. Uma Constituição moderna não deve vedar esta possiblidade às 
administrações brasileiras.  
Parecer:   
   A Emenda em exame objetiva suprimir a expressão "uns aos outros", constante do § 5o. do  
art. 257.  
Não obstante a justificação apresentada, entendemos que os serviços típicos do Poder Público 
(justiça, segurança pública, polícia, fiscalização de tributos e diplomacia) não devem ser delegados 
ao setor privado, por constituírem serviços essenciais à própria natureza e fins dos Estado.  
Evidentemente, quando possível e conveniente, deve o Estado utilizar-se do setor privado para 
desempenhar determinadas funções de interesse público. Como exemplo, pode-se mencionar a 
arrecadação das receitas federais, que atualmente é realizada pela rede bancária, através de 
credenciamento e não de delegação em conformidade com o disposto no § 3o. do art. 7o. da Lei n. 
5.l72/66 (Código Tributário Nacional). 
   
   EMENDA:06066 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo sexto ao Artigo 257  
do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização:  
"Art. 157 - ..................... 
§ 6o. - As contribuições feitas por  
associados para cobrir as despesas feitas pelas  
comunidades na execução dos serviços ou obras  
públicas, da competência da União, dos Estados, ou  
dos municípios podem ser deduzidas dos impostos,  
taxas ou tarifas devido por cada associado,  
correspondente ao serviço prestado ou obra executada". 
Justificativa: 
As comunidades carentes reclamam que quase sempre as obras são executadas e os serviços 
prestados, quando trata-se de bairros da classe média, enquanto que nos bairros periféricos apela-se 
para os mutirões feitos por seus habilitantes.  
Acresce que a maioria dos contribuintes desses bairros pagam os impostos e taxas e não recebem a 
contrapartida correspondente, sob a alegação da dificuldade de executá-las nas ruas precárias 
desses bairros.  
Assim, quando uma comunidade de bairro executasse um determinado serviço ou obra da obrigação 
do poder público, os seus membros seriam ressarcidos, pelo abatimento que teriam nos impostos, 
taxas ou tarifas, correspondentes a obra feita ou ao serviço prestado.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06237 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA - DISPOSITIVO EMENDADO: art. 257, § 4o.  
No art. 257, § 5o., substitua-se a expressão  
"despesa realizada" por "custo da obra" e  
adicione-se o seguinte:  
"e por limite individual o acréscimo de valor  
do imóvel beneficiado" 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil. 
Parecer:   
   O ilustre Autor da Emenda deseja modificar o § 4o, do art. 257. Acontece que no nosso texto final 
resolvemos suprimir todo o artigo em questão.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:06794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Art. 257 ....................... 
Acrescente-se ao art. 257 o seguinte item:  
"IV - outras contribuições previstas nesta  
Constituição." 
Justificativa: 
Deve-se incluir no Sistema Tributário Nacional as contribuições previstas em outros capítulos da 
Constituição, pois é importante deixar marcado que as contribuições, como espécie tributária que 
são, se submetem às regras e princípios tributários.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, mas sujeitas aos princípios e garantias indicados no art. 
264, itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio, que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma com que as contribuições 
estão tratadas no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:06796 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 257 ...................... 
Substitua-se, no § 3o. do art. 257, própria por idêntica. 
Justificativa: 
É impossível um tributo ter base de cálculo própria da outra, porque a palavra própria indica algo 
intrínseco, enfim indica o ontológico. Ao contrário, idêntica significa igual e, portanto, abrange o 
sentido da norma, qual seja o de impedir que taxa se confunda com imposto pela confusão de um 
elemento discutido entre as espécies tributárias que é a base de cálculo, nucleio do elemento material 
e, por isso, caracterizador de sua natureza jurídica.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:06797 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 257 ............................ 
Substitua-se, no item III do art. 257,  
valorização por benefício, como aliás, inscrito no  
§ 4o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
O termo valorização dificultará a aplicação do instituto, daí a substituição por benefício, que é melhor 
aplicável à espécie, como já está no § 4° do mesmo artigo.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado. 
   
   EMENDA:06931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 257  
Substitua-se, no item III do Art. 257 do  
Projeto de Constituição o termo valorização por  
benefício, como, aliás, constante do parágrafo 4o.  
do mesmo artigo.  
Art. 257 - ..................................  
III - contribuições de melhoria pelo  
benefício de imóveis decorrentes de obras  
públicas. 
Justificativa: 
O termo valorização dificultará a aplicação do instituto, daí a substituição por benefício, que é melhor 
aplicável à espécie, como já está no § 4° do mesmo artigo. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo "valorização" 
pelo termo " benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo "benefício", em 
substituição ao termo "valorização", afetaria a clareza do dispositivo supracitado. 
   
   EMENDA:06932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 257  
Acrescente-se ao Art. 257 do Projeto de  
Constituição o seguinte item:  
Art. 257 - ..................................  
IV - contribuições previstas nesta Constituição. 
Justificativa: 
Deve-se incluir no Sistema Tributário Nacional as contribuições previstas em outros capítulos da 
Constituição, pois é importante deixar marcado que as contribuições, como espécie tributária que 
são, se submetem às regras e princípios tributários.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257, juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de 
melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, mas sujeitas aos princípios e garantias indicados no art. 
264, itens I e III, alíneas "a" e "c".  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma com que as contribuições 
estão tratadas no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:06933 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 257  
Substitua-se no Parágrafo 3o. do Art. 257 do  
projeto de Constituição o termo própria por idêntica. 
Justificativa: 
É impossível um tributo ter base de cálculo própria da outra, porque a palavra própria indica algo 
intrínseco, enfim indica o ontológico. Ao contrário, idêntica significa igual e, portanto, abrange o 
sentido da norma, qual seja o de impedir que taxa se confunda com imposto pela confusão de um 
elemento discutido entre as espécies tributárias que é a base de cálculo, nucleio do elemento material 
e, por isso, caracterizador de sua natureza jurídica.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:07025 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado 257 e Seguintes, do Projeto da Constituição.  
Dê-se ao Artigo 257 a seguinte redação,  
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substitutiva ao aludido dispositivo e aos que, no  
Título VII, seus Capítulos e Secções, se tornem  
desnecessários ... em razão desta nova redação,  
mantidos os demais não conflitantes.  
Artigo 257 - O Sistema Tributário  
Nacional assenta-se exclusivamente no  
Imposto sobre a Renda da atividades  
não assalariadas e na taxa, esta  
incidente sobre toda e qualquer  
transação onerosa, mesmo os contratos  
de qualquer natureza, inclusive de  
prestação de serviços.  
§ 1o. - O imposto sobre a renda e a taxa, de  
que trata o "caput" deste artigo, no  
local da incidência e do recolhimento,  
serão receita da União, dos estados e  
dos Municípios, assim distribuída:  
I) IMPOSTO SOBRE A RENDA:  
a) 50% à União  
b) 30% ao Estado  
c) 20% ao Município  
II) TAXA  
a) 20% à União  
b) 30% ao Estado  
c) 50% ao Município.  
§ 2o. - No Distrito Federal, o Imposto sobre a  
Renda e a Taxa, serão assim distribuídos:  
I) IMPOSTO SOBRE A RENDA:  
a) 70% à União  
b) 30% ao Distrito Federal.  
II) TAXA  
a) 40% à União  
b) 60% ao Distrito Federal.  
§ 3o. - Nenhum outro imposto ou taxa serão  
exigidos, sobre as contribuições  
previdenciárias e as de natureza social  
de interesse das classes patronal ou  
trabalhadora, existentes à data da  
promulgação desta Constituição,  
mantidos, de forma perene, os  
percentuais cobrados à mesma data. 
Justificativa: 
O texto no propósito torna o Sistema Tributário uniforme, transparente, de fácil entendimento, sem 
complicadores tecnicistas e oferece uma justa e equânime distribuição da renda.  
Atualmente o Sistema Tributário é desgastante, draconiano, impróprio e agressivo no que se refere à 
opressão aos assalariados, e dócil quando não avança suficientemente nos rendimentos do capital e 
do lucro, onde opera com isenções injustificáveis e com complacência comprometedora.  
Os países mais avançados e mais poderosos, adotam um Sistema Tributário sem complicadores, nos 
moldes do ora proposto, modelo este que facilitará o processo arrecadatório e fiscalizador, obrigando, 
ainda, que os Estados e os Municípios assumem maiores responsabilidades quanto aos serviços que 
lhes cumprem assumir, administrar e expandir.  
Restará à União os encargos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, sem qualquer 
caráter intervencionista, como o exigem o atual Sistema Tributário e o contido no Projeto de 
Constituição em discussão.  
Parecer:   
   A presente Emenda substitutiva visa alterar as linhas mestras do Sistema Tributário Nacional, 
dando nova redação ao art. 257.  
Cabe esclarecer que o sistema tributário por nós proposto baseou-se no conjunto de emendas que, 
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depois de devidamente examinado, originou um novo quadro de distribuição de competências e de 
repartição de receitas tributárias que beneficia amplamente os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, além de criar instrumentos destinados a reduzir as desigualdades regionais.  
Essas modificações objetivam, portanto, o fortalecimento financeiro das referidas entidades políticas, 
eliminando, consequentemente, a excessiva centralização tributária em um dos níveis de Governo.  
Vale, ainda, acrescentar, que o Sistema previne-se contra os tratamentos diferenciados, os quais 
constituem discriminações incompatíveis com as garantias e princípios tributários inseridos no 
Sistema e cuja observância é fundamental para a sua própria estabilidade e equilíbrio.  
Calcado sobre esses propósitos que, explicita ou implicitamente, fundamentam a maioria das 
emendas e sugestões oferecidas, entendemos deva ser mantido o Sistema que adotamos,  
rejeitando, em consequência, a presente Emenda, não obstante as razões apresentadas a seu favor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07092 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se ao art. 257, o seguinte item IV:  
"IV - contribuição para eliminação ou  
controle de atividade poluente". 
Justificativa: 
É preferível incluir no sistema tributário a contribuição para defesa do meio ambiente, do que criar, no 
art. 413, um fundo de resultados duvidosos.  
O desenvolvimento industrial, com a exploração do subsolo e de atividades que provocam o 
desequilíbrio ecológico e comprometem o meio ambiente, exige do Poder Público providências para 
eliminar ou controlar as causar da poluição.  
Para isto os recursos são sempre escassos, sendo justo exigir-se, dos que provocam os danos, a 
contribuição para sua reparação. A Comissão Arinos acolheu proposta do catarinense Laerte Vieira 
criando e contribuição que ora propomos. Aprovada a mesma, deve ser suprimido o art. 413.  
Parecer:   
   A presente Emenda consiste em acrescentar ao art. 257 um item IV, a fim de incluir "contribuição 
para a eliminação ou controle de atividade poluente "como tributo que poderá ser instituído por 
qualquer esfera do Governo (União, Estado , Distrito Federal e Município).  
Não obstante as razões apresentadas para justificar a Emenda, entendemos que a instituição de mais 
uma espécie tributária não é a melhor forma de se tentar resolver certos problemas que demandam a 
interferência do Governo.  
Ademais, a contribuição sob exame não se inclui entre as mencionadas no art. 263, constituindo, 
assim, figura tributária que não se enquadra nos parâmetros adotados pelo Projeto para a 
composição do sistemas tributário. 
   
   EMENDA:07450 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo 6o. ao artigo 257, com a seguinte redação:  
"O imóvel de propriedade privada cuja  
utilização sofrer restrições a ele especificamente  
aplicáveis em virtude de seu interesse histórico,  
artístico ou ecológico, ficará isento de impostos,  
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podendo o seu proprietário requerer tratamento  
fiscal diferenciado." 
Justificativa: 
O poder público tem o dever de impor a imóveis de propriedade privada restrições a eles 
especificamente aplicáveis em virtude de seu relevante interesse histórico, artístico ou ecológico.  
Os imóveis que se tornam alvo de tais restrições, em casos frequentes, sofrem diminuição de valor. 
Deve o Estado minorar os efeitos provocados pelas restrições a eles impostas.  
A isenção dos impostos que recaem sobre os imóveis em referência é a primeira a ser tomada, 
seguindo-se o tratamento fiscal diferenciado a ser pleiteado pelo proprietário.  
Parecer:   
   Visa a presente Emenda a inclusão, no projeto de imunidade tributária para o imóvel de propriedade 
privada, cuja utilização sofrer restrições a ele especificamente aplicáveis em virtude de seu interesse 
histórico, artístico ou ecológico.  
Observa-se que, de acordo com as diretrizes traçadas para a estruturação e o Projeto, nele foram 
incorporadas as imunidades tributárias tradicionais, necessárias ao equilíbrio e harmonia da 
Federação. Como exceções a essa regra, admitiram-se a inclusão das fundações dos partidos 
políticos e das entidades sindicais de trabalhadores, bem como o tratamento tributário diferenciado 
para a microempresa, mediante lei complementar.  
Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por sua natureza e características, e 
determinados produtos, mercadorias e serviços, sobretudo pela sua essencialidade, devam ser 
comtemplados com benefício fiscais (isenção, redução da base de cálculo, de alíquotas etc.) 
entendemos, por outro lado, que a concessão deles há que se fazer através da legislação ordinária, 
no âmbito da competência de cada entidade política tributante, como, aliás, já ocorre em relação a 
vários tributos federais, estaduais e municipais. 
   
   EMENDA:07590 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257.  
Substitua-se no Parágrafo 3o. do Art. 257 o  
termo própria por idêntica. 
Justificativa: 
É impossível um tributo ter base de cálculo própria da outra, porque a palavra própria indica algo 
intrínseco, enfim indica o ontológico. Ao contrário, idêntica significa igual e, portanto, abrange o 
sentido da norma, qual seja o de impedir que taxa confunda-se com imposto pela confusão de um 
elemento discutido entre as espécies tributárias que é a base de cálculo, núcleo do elemento material 
e, por isso, caracterizador de sua natureza jurídica.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:07591 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257  
Dê-se ao item III ao Artigo 257 do Projeto de  
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Constituição, a seguinte redação:  
Art. 257 ....................................  
III - Contribuições de melhoria, pela  
valorização decorrente de benefícios em imóveis,  
através de obras públicas. 
Justificativa: 
A redação anterior do Inciso não especificava, com clareza necessária, os benefícios indiretos que 
implicam em valorização do imóvel decorrente de obras públicas.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda em exame dar nova redação ao item III do art. 257 do Projeto.  
Não obstante a justificação apresentada, não nos parece que a redação proposta dê mais clareza ao 
dispositivo supracitado.  
Verifica-se que o elemento primordial da contribuição de melhoria é a valorização decorrente de obra 
pública. Tanto que, não ocorrendo valorização, não há que se falar em contribuição de melhoria.  
Portanto, o termo "benefício" torna-se dispensável, porquanto a valorização é que representa o 
benefício proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Assim, a redação proposta pela 
Emenda não expressa objetivamente o verdadeiro sentido e fundamento do tributo. 
   
   EMENDA:07592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 257  
Acrescente-se ao Art. 257 do Projeto de  
Constituição o seguinte item:  
Art. 257 - ..................................  
IV - contribuições previstas nesta Constituição. 
Justificativa: 
Deve-se incluir no Sistema Tributário Nacional as contribuições previstas em outros capítulos da 
Constituição, pois é importante deixar marcado que as contribuições, como espécie tributária que 
são, se submetem às regras e princípios tributários.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, mas sujeitas aos princípios e garantias indicados no art. 
264, itens I e III, alíneas "a" e "c".  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio, que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma com que as contribuições 
estão tratadas no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:07699 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do Artigo 257, da Seção I, dos  
Princípios Gerais, do Capítulo I, do Sistema  
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Tributário Nacional  
Modique-se a redação do artigo 257,  
adotando-se a seguinte:  
"Art. 257 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão lançar..." 
Justificativa: 
Instituir (verbo transitivo indireto) vem do latim instituire que quer dizer criar, dar começo a.  
Ora, os impostos são instituídos pela Constituição. Á União, aos Estados e aos Municípios não 
compete criar impostos e sim arrecadá-los. 
A forma aplicada pelas Constituições anteriores tributar (1934, Art. 17, X) ou a de lançar impostos 
(1946, Art. 31, V) é muito mais correta do que a usada em 1967 (Art. 20, III) ou com a Emenda n° 1 
de 1967 (Art. 19, III), que usaram o verbo instituir que ora se insiste.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda em apreço, seja dada nova redação ao art. 257 do Projeto, 
substituindo-se o vocábulo instituir pelo vocábulo lançar, uma vez que "à União, aos Estados  
e aos Municípios não compete criar impostos e sim arrecadá-los".  
Consideramos correta e adequada a redação do art. 257, pois, através dele, o Projeto de 
Constituição, tal como o faz o texto constitucional vigente, autoriza a União, os Estados  
e os Municípios a instituir, isto é, a criar, estabelecer os tributos que indica naquele dispositivo e em 
outros do Projeto (arts. 258,270,272 e 273).  
Portanto, cada esfera de Governo é que efetivamente institui, cria os tributos autorizados pela 
Constituição, legislando amplamente sobre eles,, respeitados, obviamente, as restrições impostas 
pelo texto constitucional.  
Observa-se, assim, que o sentido do art. 257 é autorizativo, ou seja, concede os três níveis de 
Governo a faculdade de criar os tributos que são distribuídos entre a União, Esta  
dos e Municípios. 
   
   EMENDA:08047 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 257  
O artigo 257 passa a ter o § 6o., com a  
seguinte redação:  
Art. 257 - ..................... 
§ 6o. - As parcelas da receita pertencentes  
aos municípios decorrentes de quaisquer tributos,  
serão repassados às prefeituras em um prazo máximo  
de trinta dias a contar do recolhimento. 
Justificativa: 
Um dos grandes problemas com que se defrontam hoje as prefeituras é o da falta de recursos e, a 
despeito das modificações tributárias em estudo nesta Assembleia Nacional Constituinte, persiste um 
dos fatores que têm originado essas dificuldades: a morosidade com que a União e os Estados 
repassam aos Municípios as verbas que lhes são devidas. Há casos, comprovados, que indicam a 
demora de até um ano para repasse de cotas partes, o que é inadmissível se levarmos em 
consideração que é no Município que nascem todas as receitas e tomam forma todos os tributos. 
Entendemos que essa anomalia deve ser corrigida, com a fixação de um prazo para crédito dessas 
parcelas às Prefeituras.  
Parecer:   
   Pela Emenda em exame propõe-se o acréscimo do § 6o. ao art. 257, a fim de se estabelecer o 
prazo máximo de trinta dias para o repasse de parcelas de receita pertencentes aos municípios.  
Como se trata de matéria que, por sua natureza, deve constar da legislação infraconstitucional, o 
Projeto dela cuidou no art. 280, item II, em relação à entrega dos Fundos de Participação.  
Quanto às parcelas que pertencem aos Municípios, por força do disposto no art. 276, caberá também 
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à legislação ordinária estabelecer os prazos para os repasses, atendendo-se, obviamente, aos 
interesses dos municípios de acordo com as condições e peculiaridades administrativas da entidades 
políticas que devem efetuar a entrega dos recursos. 
   
   EMENDA:08508 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir do § 2o., do artigo 257, a expressão  
"o patrimônio". 
Justificativa: 
Patrimônio não é fato econômico, sendo contraditório incluí-lo como suscetível da incidência de 
impostos, mesmo porque o próprio § 2°, ora em exame, esclarece que “os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, entenda-se, 
capacidade econômica líquida. 
Além disso os estudiosos têm debatido há longo tempo a respeito dos efeitos do imposto sobre o 
patrimônio. De sua instituição geram aumento de propensão ao consumo, entesouramento de 
capitais para o exterior, e aumento de aplicações em setores produtivos. O Canadá que também 
avaliou amplamente a possibilidade de sua implantação a descartou, quando concluiu que penaliza a 
poupança, ante as sérias dificuldades de avaliação dos recursos humanos, e de administração. O 
Japão baniu a espécie de sua legislação, pelas mesmas razões.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço que seja suprimido o termo "patrimônio" do § 2o. do art. 257.  
O referido dispositivo explícita um dos princípios básicos da tributação, o qual estabelece que os 
impostos deverão, sempre que possível, atender às características pessoais do contribuinte, 
ressaltando-se, entre estas, a sua capacidade econômica.  
E para que tal princípio se efetive, o mesmo dispositivo estabelece que "a administração tributária 
poderá identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio..."  
Ora, o patrimônio é um dos elementos mais indicados para se aferir a capacidade econômica do 
contribuinte, não cabendo portanto, adotar-se a supressão de que cogita a Emenda. 
   
   EMENDA:08901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se no Capítulo I (Título VII),  
denominado "Do Sistema Tributário Nacional",  
antes do art. 257, um dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - O sistema tributário será estruturado  
tendo em vista a repartição igualitária da riqueza  
e dos rendimentos e a satisfação das necessidades  
financeiras do Estado." 
Justificativa: 
No Projeto, não se acham fixados os objetivos do sistema tributário. Parece-me que isto representa 
lacuna inadmissível.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo a inclusão, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, de artigo com o 
seguinte teor:  
"O sistema tributário será estruturado tendo em vista a repartição igualitária da riqueza e dos 
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rendimentos e a satisfação das necessidades financeiras do Estado".  
E de se observar que o art. 257, par 1o, itens I e II, estabelecem, em outras palavras, os objetivos da 
norma supracitada não ocorrendo, portanto, a lacuna a que se refere a justificação da Emenda. 
   
   EMENDA:09256 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao item III do art. 257 do projeto de  
constituição a seguinte redação:  
"Art. 257. ..................................  
..................................................  
III - contribuição de melhoria, pelo  
benefício a imóveis decorrente de obras públicas." 
Justificativa: 
Entendemos haver necessidade de compatibilizar a redação do item III do art. 257 do projeto 
constitucional com a disposição do § 4° do mesmo artigo, pois neste último consta a expressão 
benefício, ao invés de valorização. Deve ser mantido o temo benéfico por ser mais abrangente, 
portanto mais adequado ao tributo.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorizado pelo 
termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa cosertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09322 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 257  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização:  
§ 4o. As contribuições de melhoria terão por  
limite total o custo da obra e por limite  
individual o acréscimo de valor do imóvel  
beneficiado". 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributarista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
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prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art.257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda Constitucional 
n.23, de 1983, que decorrer da necessidade de se adotar apenas o limite total da dispensa realizada 
como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficar comprovado que o outro 
critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel beneficiado - tornava 
inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Em face do exposto, e não obstante as razões, indicadas na justificação da Emenda, acreditamos 
que o supracitado dispositivo, como está realizado, atende adequadamente à natureza e aos fins do 
tributo de que trata.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Os dispositivos a seguir enumerados passam a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 257. ..................................  
III - Contribuição de melhoria, pelo  
benefício a imóveis, decorrentes da execução de  
obras públicas."  
"Art. 261. A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir, além dos  
que lhes são nominalmente atribuídos, outros  
impostos, desde que não tenham fato gerador ou  
base de cálculo próprios de impostos discriminados  
nesta Constituição.  
Art. 262. A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos  
compulsórios para atender a despesas  
extraordinárias provocadas por calamidade pública,  
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos  
membros do respectivo Poder Legislativo."  
"Art. 270. ..................................  
§ 2o. ......................................  
II - não incidirá sobre produtos  
industrializados destinados ao exterior, bem como  
a entidades públicas."  
"Art. 272. ..................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes."  
"Art. 273. ..................................  
IV - Serviços de qualquer natureza.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I,  
cobrado segundo planta genérica de valores,  
fixados por ato do Poder Executivo, anualmente  
revistos, será progressivo no tempo quando incidir  
sobre área não edificada e não utilizada, de forma  
que se assegure o cumprimento da função social da  
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propriedade.  
§ 5o. Cabe à Lei Complementar:  
I - indicar outros imóveis sujeitos ao  
imposto de que trata o item I, excluindo-se sua  
utilização efetiva ou potencial, da incidência do  
imposto de que trata o item I do art. 272.  
II - fixar as alíquotas máximas dos impostos  
de que tratam os itens II e III deste artigo."  
"Art. 277. ..................................  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre renda e proventos de qualquer natureza,  
sobre produtos industrializados e sobre operações  
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos  
ou valores mobiliários, cinquenta por cento na  
forma seguinte:  
a) vinte e três por cento ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;"  
Suprima-se o art. 278.  
"Art. 461. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988.  
II - ........................................  
a) suprimir.  
b) suprimir.  
c) suprimir." 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais a Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como 
o atendimento das necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão 
vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da Federação.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimir do § 2o., do Artigo 257, a expressão  
"o patrimônio". 
Justificativa: 
Patrimônio não é fato econômico, sendo contraditório incluí-lo como suscetível da incidência de 
impostos, mesmo porque o próprio § 2°, ora em exame, esclarece que “os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, entenda-se, 
capacidade econômica líquida. 
Além disso os estudiosos têm debatido há longo tempo a respeito dos efeitos do imposto sobre o 
patrimônio. De sua instituição geram aumento de propensão ao consumo, entesouramento de 
capitais para o exterior, e aumento de aplicações em setores produtivos. O Canadá que também 
avaliou amplamente a possibilidade de sua implantação a descartou, quando concluiu que penaliza a 
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poupança, ante as sérias dificuldades de avaliação dos recursos humanos, e de administração. O 
Japão baniu a espécie de sua legislação, pelas mesmas razões. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço que seja suprimido o termo "patrimônio" do § 2o. do art. 257.  
O referido dispositivo explícita um dos princípios básicos da tributação, o qual estabelece que os 
impostos deverão, sempre que possível, atender às características pessoais do contribuinte, 
ressaltando-se, entre estas, a sua capacidade econômica.  
E para que tal princípio se efetive, o mesmo dispositivo estabelece que "a administração tributária 
poderá identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio..."  
Ora, o patrimônio é um dos elementos mais indicados para se aferir a capacidade econômica do 
contribuinte, não cabendo portanto, adotar-se a supressão de que cogita a Emenda. 
   
   EMENDA:10472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO VII - Da Tributação e do Orçamento  
CAPÍTULO I - Do Sistema Tributário Nacional  
SEÇÃO I - Dos Princípios Gerais  
Dá nova redação ao § 4o., do Art. 257, do  
Projeto, que passará a ter o seguinte texto:  
"Art. 257 ............................................  
§ 1o. ................................ 
§ 2o. ................................ 
§ 3o. ................................ 
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
nas condições e limites que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
Por tradição, a contribuição de melhoria resulta do rateio entre os contribuintes e o Poder Público, 
sendo que este, geralmente, contribui com 1/3 (um terço) do valor das obras geradoras dessas taxas.  
Com a redação do Anteprojeto não fica clara a prática do rateio, e isso deve ser tratado por ocasião 
da elaboração do Código Tributário Nacional.  
Nesse sentido são os termos desta emenda.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação ao § 4o. do art. 257, afim de atribuir à lei complementar a 
disciplinação do cálculo e cobrança da contribuição de melhoria.  
Entendemos que o critério que estabelece como limite total a despesa realizada deve constar do novo 
texto constitucional. Tal critério já se acha amplamente consolidado, em razão da sua objetividade e 
operacionalidade.  
Ademais, observado esse critério, nada impede que a lei venha a dispor sobre o tributo, 
aperfeiçoando a sua aplicação.  
Cabe esclarecer que, para dar maior consistência à matéria e atender à boa técnica legislativa, 
procedeu-se à fusão do item II do art. 257 com o seu § 4o., suprimindo-se este.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10594 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 257  
Acrescente-se parágrafo ao artigo 257 do  
Projeto de Constituição, com a redação seguinte:  
Art. 257 - ............................ 
§ - Nenhum tributo será exigido ou aumentado  
sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em  
cada exercício sem prévia autorização  
orçamentária, ressalvado, porém, o imposto lançado  
por motivo de guerra. 
Justificativa: 
A redação dá forma aos princípios da legalidade e da anualidade dos tributos. A inclusão do 
parágrafo, por outro lado, no corpo do artigo 257, atende às exigências de uma melhor técnica 
legislativa. 
Parecer:   
   Propõe-se com a Emenda em exame o acréscimo de um parágrafo ao art. 257, que dispõe sobre os 
princípios da legalidade e anualidade dos tributos.  
Não obstante os argumentos expostos na justificação, consideramos que a matéria se acha 
adequadamente tratada no art. 264 do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 257  
Acrescente-se parágrafo 6o. ao Artigo 257 do  
Projeto de Constituição, com a redação seguinte:  
Art. 257 - ........................... 
§ 6o. - A lei estabelecerá a tributação sobre  
todos os ganhos reais iguais ou superiores a  
trinta vezes o salário mínimo. Os rendimentos  
inferiores a essa quantia não poderão ser  
tributados. 
Justificativa: 
A renda visa destruir o universo de disfarces que colocam super-rendimentos à margem do fisco; e, 
por justiça, excluir da tributação aqueles ganhos que, entendemos, correspondem ao normal para a 
equilibrada manutenção de uma família média.  
Deixamos claro que os tributos, pela presente proposta, recairão sobre os ganhos reais, evitando-se, 
assim, a multiplicidade de critérios, bem conhecidos, que hoje se aplica para beneficiar exatamente 
aos mais aninhados, burlando a Fazenda Pública, enquanto as pessoas menos favorecidas pelos 
ganhos pagam tributos em prejuízo da própria subsistência.  
Entendemos, em verdade, que não é renda. A super-remuneração, todavia, desproporcional ao que 
aufere a grande maioria da nossa população deve ser tributada, atendendo relevante interesse social.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo acrescentar um parágrafo ao art. 257, estabelecendo limites e regras 
sobre a tributação relativa ao imposto de renda.  
Apesar de o dispositivo proposto atribuir à lei a fixação dos limites e regras de tributação, entendemos 
que, por estabelecer elementos suscetíveis de alterações conjunturais, não deve constar do texto 
constitucional. 
   
   EMENDA:11006 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O Art. 257, § 2o. passa a ter a seguinte redação:  
Por princípio, os impostos terão caráter  
pessoal e serão graduados segundo a capacidade  
econômica do contribuinte. Todos, que preencham as  
condições jurídico-constitucionais, estão sujeitos  
aos impostos gerais, inclusive o de renda e os  
extraordinários. A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e, nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
A obrigatoriedade do pagamento dos tributos deve estar incluída no capítulo próprio, ou seja, o que 
trate dos princípios gerais do sistema tributário Nacional.  
Em face do princípio da isonomia constitucional e legal, não é lícito que nenhuma categoria 
profissional fique isenta da obrigação tributária, senão em casos excepcionais. Destarte, não é justo 
que parlamentares, juízes e militares permaneçam com isenção parcial no que pertine ao pagamento 
de imposto de renda. 
Parecer:   
   A Emenda pretende modificar a redação do § 2o. do art. 257.  
Observa-se que o objetivo visado pela Emenda já se acha atendido no art. 264, item II, tornando-se, 
portanto, dispensável a alteração proposta.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11249 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao caput do art. 257 do  
Projeto de Constituição o seguinte inciso IV:  
"Art. 257. .....................  
IV - outras contribuições previstas nesta  
Constituição." 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que inclui-las no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo. 
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando, entretanto, o disposto no art. 264, 
itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
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mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspeto parafiscal. 
   
   EMENDA:11490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Art. 257 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item IV:  
"Art. 257 ..................................  
"IV - tributos sobre o uso de recursos  
hídricos, ressalvado o uso para as exigências de  
consumo humano." 
Justificativa: 
O Art. 257 do Projeto de Constituição estabelece os tributos que poderão ser instituídos pela União, 
os Estados e os Municípios, aos quais propomos que se acrescentem os mencionados nesta 
Emenda, a qual se baseia em sugestão enviada pela Companhia Riograndense de Saneamento, 
justificada nos seguintes termos:  
“Como os recursos hídricos não são inesgotáveis, e se destinam a múltiplos usos, a utilização 
econômica desses mananciais deverá prever uma contrapartida tributária, à exceção do uso para as 
exigências de consumo humano, sempre prioritariamente considerado.” 
Parecer:   
   Não obstante a justificação da Emenda, entendemos que a instituição de mais uma espécie 
tributária não é a forma mais adequada para se resolver os problemas relativos ao uso de  
recursos hídricos.  
Ademais, principalmente em virtude da especificidade do assunto a que se refere, a pretendida 
espécie tributária não se enquadra nas diretrizes traçadas para a classificação dos  
tributos indicados no artigo 257.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.257  
Acrescente-se, ao Art. 257 do Projeto de Constituição:  
"Art. 257 - ................................  
- a lei obrigará a dedução de toda a despesa  
efetuada pelo contribuinte do Imposto de Renda,  
desde que comprovada em documento idôneo e não  
corresponda a gastos supérfluos a serem definidos  
em legislação complementar." 
Justificativa: 
Além de elevar frequentemente as alíquotas do Imposto de Renda, o poder público fiscal reduz ao 
mínimo o número de documentos susceptíveis de produzir abatimentos sobre a renda bruta. Tal 
critério determina que a declaração de rendimento não reproduza fielmente à situação real do 
contribuinte, de papelada por toda sorte de gastos indispensáveis a sua sobrevivência, mas não 
admitidos para efeito de deduções.  
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Salvo gastos supérfluos, a lei deve reconhecer todo e qualquer documento fiscal idôneo que ateste 
dispêndio obrigatório do contribuinte.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que objetiva introduzir, no texto constitucional, norma relativa a aspectos 
específicos do imposto de renda.  
Observa-se, portanto, que a matéria objeto da Emenda deve mais apropriadamente ser tratada a 
nível de norma infraconstitucional, já que se refere a elementos peculiares da legislação do imposto 
de renda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 257  
Inclua-se no artigo 257 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 257 - ................................  
§ 6o. - As contribuições feitas pela  
comunidade para execução de serviços ou obras  
públicas, de competência da União, dos Estados, ou  
dos Municípios, serão deduzidas dos impostos,  
taxas ou tarifas referentes ao serviço prestado ou  
obra executada." 
Justificativa: 
As comunidades reclamam que quase sempre as obras são executadas e os serviços prestados em 
bairros de classe média, enquanto que na periferia os administradores apelam mutirões.  
Contudo, os contribuintes não recebem contrapartida correspondente e pagam em igualdade de 
condições os impostos... 
Assim, quando uma comunidade ou bairro executar serviço ou obra de obrigação do poder público 
será ressarcida pela compensação nos impostos, taxas ou tarifas, correspondentes a obra executada.  
Parecer:   
   Visa a Emenda incluir parágrafo ao art. 257.  
Não obstante as razões apresentadas na justificação da Emenda, entendemos que a matéria 
proposta comporta aspectos e peculiaridades conflexos e diversificados, inclusive em relação à sua 
operacionalidade, o que torna desaconselhável a sua introdução no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: Art. 257 - III  
O inciso III do art. 257 passa a ter a  
seguinte redação.  
Art. 257 - ..................................  
III - contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de investimento  
público. 
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Justificativa: 
Expandir o conceito de “contribuição de melhoria” além do resultante de obras públicas para 
investimentos públicos, uma vez que melhorias operacionais podem ser causadoras de reflexos no 
valor de imóvel beneficiado, sem que sejam resultado de quaisquer obras ou intervenção física.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda referente à contribuição de melhoria, pela qual se propõe que a expressão 
"obra pública" seja substituída pela expressão "investimento público".  
Não obstante a justificação apresentada, não nos parece que a alteração proposta possa vir a facilitar 
a utilização do tributo, mesmo porque obra pública tem sentido mais abrangente que investimento 
público, ajustando-se mais adequadamente à natureza e as finalidades da contribuição da melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13080 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 257:  
§ 6o. - A instituição e arrecadação de  
tributos e preços, cujos fatos geradores sejam  
inerentes a serviços públicos concedidos, compete  
ao poder que detém o controle acionário da empresa  
pública ou sociedade de economia mista  
concessionária.  
§ 7o. - No caso da concessionária ser uma  
empresa privada, a competência referida no  
parágrafo anterior será do poder concedente. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda modificar sistemática adotada até agora, relativa à competência para a 
arrecadação de tributos e preços cujos geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos, 
sistemática esta que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente a competência para 
arrecadar os tributos e preços em questão.  
De fato, para exercer esta competência como “parte legítima”, o poder que arrecada deve ser o 
mesmo que responde pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado. No caso da 
concessionária ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o poder que responde pelos 
mencionados investimentos é o poder que detém controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista, e que nem sempre é o poder concedente.  
Quando a concessionária for uma empresa privada, a competência em questão só poderá ser do 
poder concedente, que inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços 
prestados pela concessionária. 
Esta definição de competência não restringe a autonomia municipal para organizar os serviços 
públicos locais, pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o município, através de lei, 
estabelece a concessão de um determinado serviço público.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja acrescentado ao art. 257 mais dois parágrafos.  
Examinando-a, nota-se que se refere à matéria que, em razão de sua especificidade e complexidade, 
deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 257.  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constando "contribuições previstas  
nesta Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264,  
itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversifica das, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
Projeto. 
   
   EMENDA:13192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III, Art. 257  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13489 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: art. 257 § 4o  
Suprima-se o art. 257 § 4º 
Justificativa: 
A lei ordinária deve definir os parâmetros de cobrança.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo a supressão do parágrafo 4o do art. 257, com a justificação de que a lei 
ordinária é que deve definir os parâmetros de cobrança da contribuição de melhoria.  
Entendemos que tais parâmetros devem constar do texto constitucional, porque já se revelaram 
válidos e perfeitamente adequados às condições administrativas, financeiras e sócio-econômicas do 
País, atendendo as conveniências da Administração Pública e dos contribuintes.  
Cabe esclarecer que, para atender à boa técnica legislativa, procedem-se à fusão do item III do art. 
257 com o seu § 4o., suprimindo-se este.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13539 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
- Dê-se nova redação ao inciso III do art. 257:  
- III - contribuição de custeio de obras ou  
serviços resultantes do uso do solo urbano.  
- Dê-se nova redação ao - 4o. do art. 257,  
mediante os §§ 4o. e 5o. que seguem, renumerando o  
atual § 5o.  
§ 4o. - A contribuição de custeio de obras ou  
serviços resultantes do uso do solo urbano é  
exigível dos proprietários ou possuidores a  
qualquer título de imóveis beneficiados e será  
graduada em função dos respectivos custos.  
§ 5o. - Lei Complementar definirá as obras e  
os serviços resultantes do uso do solo urbano,  
estabelecerá os critérios de aferição dos  
respectivos custos e dos limites máximos de sua  
correspondente contribuição. 
Justificativa: 
A inoperância da contribuição de melhoria deve-se principalmente a circunstância de que é 
necessário, antes, executar a obra, para que posteriormente o Poder Público possa cobrar o tributo, 
em função da despesa realizada, o que torna impraticável, sobretudo ao poder público municipal, 
realizar obras essenciais com as de água, esgoto, asfaltamento, etc.  
Ademais, não é a valorização do imóvel que deve ser tomado como parâmetro para o poder 
impositivo, porquanto a contribuição acaba a única forma de custear obras ou serviços essenciais, 
que, no entanto, não conseguem ser executados às custas de impostos. Por isso, pelas modernas 
tendências ao direito tributário, a contribuição de melhoria vem sendo modificada nos ordenamentos 
estrangeiros, de acordo com o sugerido na proposta. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao item III do art. 257, substituindo a contribuição da melhoria pela 
contribuição de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano.  
A contribuição de melhoria é tributo consagrado na legislação brasileira pertinente, e abrange todos 
os tipos de obras públicas.  
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Por sua vez, a contribuição de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano tem 
campo de aplicação mais limitado. Tal contribuição, que não se confunde com a contribuição de 
melhoria, acha-se prevista no art. 258, o que atende, pelo menos parcialmente aos objetivos de 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13785 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 1o. e 3o. do art. 257. 
Justificativa: 
Ambos os parágrafos definem o óbvio. O parágrafo 1º porque os tributos só existem para que o 
Estado possa abastecer-se de recursos para promover o bem comum. O parágrafo 2° porque nos 
arts. 257 e 258 o projeto distingue as diversas espécies de tributo.  
Parecer:   
   Concordamos com a supressão proposta, pois realmente parece-nos dispensável a permanência, 
no Projeto, dos parágrafos 1o e 3o do art. 257.  
Isto porque o parágrafo 1o se refere a objetivo inerente à própria natureza do tributo, enquanto o 
parágrafo 2o cuida de aspecto técnico complexo e controverso, devendo, portanto, ser tratado em lei 
complementar.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13936 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257  
Dê-se ao caput do artigo 257, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação, suprimindo-se,  
em consequência, o artigo 263.  
"Artigo 257 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
seguintes tributos:  
I - impostos previstos neste capítulo;  
II - taxas, em razão do exercício de atos do  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos, específicos e  
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à  
sua disposição;  
III - contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas;  
IV - contribuições dos empregados e dos  
empregadores, para o custeio da Previdência  
Social;  
V - contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI - contribuições para o salário-educação;  
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VII - empréstimo compulsório, para atender  
despesas decorrentes de calamidades públicas". 
Justificativa: 
As alterações propostas estão voltadas, basicamente, para dois objetivos. Primeiro, incluir no 
conceito de taxa a “divisibilidade” dos serviços públicos motivadores de sua cobrança. Trata-se de 
requisito previsto em diversas Constituições brasileiras, não se justificando a sua supressão, 
principalmente depois de estar sedimentado no direito positivo, na doutrina e na jurisprudência. A 
mudança provocará infindáveis discussões jurídicas, sem resolver propriamente os problemas 
financeiros dos Estados e Municípios.  
Em segundo lugar, propõe-se incluir nos róis dos tributos, desde logo, as contribuições e os 
empréstimos compulsórios. Uma constatação do texto do projeto é que as diversas Comissões 
Temáticas, preocupadas com o atendimento efetivo das novas funções do Estado, definidas nos 
respectivos relatórios, procurou, no seu texto, inserir disposição prevendo a cobrança de contribuição 
destinada a financiá-la. É impossível manter-se, dispersa na Constituição, a previsão de tantas 
contribuições. Se toda manifestação estatal estiver acobertada por uma contribuição específica, é de 
se perguntar qual a finalidade dos tributos? É evidente que esse regime assoberbará a iniciativa 
privada e os cidadãos de um modo geral, além de dificultar os mecanismos de controle de aplicação 
e dos gastos públicos, que é um dos objetivos previstos na Seção IX, do Capítulo I, do Título V.  
Não vemos justificativa para não incluir essas categorias jurídicas no Capítulo do Sistema Tributário, 
atribuindo-lhes, desde logo, a condição de tributos. Um dos problemas emergentes do atual Sistema 
Tributário reside exatamente na perplexidade gerada pelas circunstâncias de os empréstimos 
compulsórios e as contribuições estarem incluídos no Capítulo próprio, sujeitarem-se aos princípios 
inerentes aos tributos, mas não serem conceituadas como tal, o que tem dado margem a constantes 
investidas do Poder Público, sempre que se vê às voltas com dificuldades de ordenamento financeira, 
numa total distorção das suas finalidades intrínsecas. 
A inclusão dessas contribuições, e do empréstimo compulsório entre os tributos é uma questão que 
se impõe, com a finalidade de dar maior transparência e certeza nas relações entre o fisco e os 
cidadãos e de permitir controle mais efetivo por parte dos tribunais do comprimento dos princípios 
constitucionais tributários.  
A redação proposta extingue, outrossim, as contribuições destinadas ao custeio da intervenção do 
Estado no domínio econômico, que também não tem razão, conforme prevê o dispositivo. Assim 
sendo, toda vez que determina atividade ou setor depender de um controle mais efetivo do Poder 
Público, este poderá financiar a intervenção através da cobrança da taxa, cujo fato gerador não 
deverá se confundir com os fatos que já são definidos como geradores de impostos. O que se vê, 
hoje, na prática de tais contribuições, é que elas são verdadeiros adicionais dos impostos existentes, 
competindo até com o poder impositivo de outras pessoas políticas.  
Parecer:   
   Propõe-se, com a presente Emenda, nova redação ao caput do art. 257 e, por consequência, a 
supressão do artigo 263, a fim de se incluir entre os tributos determinadas contribuições sociais e o 
empréstimo compulsório.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, entendemos que as contribuições sociais e 
os empréstimos compulsórios, em razão de certas características próprias, devem ser mantidos 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se; quanto às contribuições, o disposto no 
art. 264, item I e III, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na alínea a do item III desse mesmo 
artigo.  
Estando sujeitos às regras contidas nesses dispositivos, verifica-se que as contribuições sociais e os 
empréstimos compulsórios - cuja criação é bastante restringida pelo disposto no art. 262 e seu 
parágrafo único - passam a constar do sistema tributário com as necessárias limitações, nele se  
integrando de forma harmônica e equilibrada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14079 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
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Texto:   
   Suprima-se a segunda parte do parágrafo 2o. do art. 257. 
Justificativa: 
Trata-se da matéria inerente ao exercício da competência tributária das entidades políticas internas, a 
qual, portanto, não precisa ser explicitada pela Constituição. O chamado “poder de tributar” implica o 
“poder de fiscalizar”. Os limites deste poder já estão previstos, expressa ou implicitamente, no texto 
do projeto, tanto que o preceito questionado faz referência aos direitos individuais.  
Parecer:   
   A Emenda visa a supressão da segunda parte do § 2o. do art. 257.  
Essa segunda parte compõe, com a parte inicial, uma unidade lógica que representa coerentemente 
a importância do princípio e a necessidade de sua observância para se atingir o objetivo maior que é 
a justiça fiscal.  
Portanto, não a consideramos desnecessária, porquanto mostra a verdadeira relevância e dimensão 
dos objetivos insertos na parte inicial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14322 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dispositivo do Projeto:  
Art. 257, § 3o.  
A União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:  
§ 3o. As taxas não poderão ter base de  
cálculo própria de impostos.  
Emenda proposta:  
§ 3o. As taxas não terão como base de cálculo  
ou fato gerador os próprios dos impostos ou de  
contribuições previstas nesta Constituição, nem  
serão calculadas em função do capital das  
empresas, do valor do patrimônio do contribuinte,  
dos seus bens ou direitos. 
Justificativa: 
É da História a reiterada e abusiva prática dos governos instituírem taxas semelhantes, na sua 
essência, aos impostos, mesmo que, em certos casos, os tribunais tenham coibido a eficiência 
dessas práticas. Por outro lado, o conceito de taxa deve incluir expressamente a sua incidência sobre 
o patrimônio, pois, em tal caso, seria imposto e não taxa. Daí a sugestão da emenda.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:14325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dispositivo do Projeto:  
Art. 257, § 2o.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 111  

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão instituir os seguintes  
tributos:  
§ 2o. Por princípio, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. A  
administração tributária, especialmente para  
conferir efetividade a esses objetivos, poderá  
identificar, respeitados os direitos individuais e  
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos  
e as atividade econômicas do contribuinte.  
Emenda Proposta:  
Os impostos serão exigidos de acordo com a  
capacidade contributiva do sujeito passivo e não  
prejudicarão a possibilidade de investimentos pelo  
contribuinte. A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
Não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de investimento e, portanto, a 
produtividade nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto de eliminar ou reduzir 
sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou reinvestimento. Daí a 
proposta que afirma o princípio de que, com uma atividade expandida, a própria arrecadação 
tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio Estado a Constituição 
afirmar que os impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua intrínseca natureza, ou pela 
natureza da matéria impossível que atingem, são tributos gerais e não pessoais. Daí a sugestão de o 
texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A personalização dos impostos é princípio já 
contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Visa a Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 257.  
Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza dos impostos e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio complementa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha 
implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de 
suas atividades econômicas. Reforçando a validade desses princípios, cabe mencionar a limitação 
do poder de tributar inscrita no item IV do art. 264.  
Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modificações propostas na Emenda, 
manifestando-nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:14653 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 370, que deve ser deslocado para o  
Capítulo do Sistema Tributário, (onde constituirá  
parágrafo do art. 257). 
Justificativa: 
É medida de sistematização, reunindo num mesmo espaço tudo o que versar tributos na Constituição. 
Exatamente por que lá no Capítulo definido ao Estado-tributante, temos a denominação de SISTEMA 
TRIBUTÁRIO para esta parte que deve condensar, toda a matéria tributária. 
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(Passando este artigo a parágrafo do art. 257, reduz mais um artigo no texto do Projeto, por outro 
lado).  
Parecer:   
   A emenda fica prejudicada, face à opção do Relator no sentido de suprimir, no texto do substitutivo, 
o dispositivo que o autor pretendia modificar. 
   
   EMENDA:14672 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Parágrafo 2o. do Artigo  
257, e inclua-se um novo Parágrafo 3o., ao mesmo,  
transformando os atuais parágrafos 3o., 4o. e 5o.,  
em parágrafos 4o., 5o. e 6o. respectivamente.  
"Art. 257 ...................... 
§ 2o. - A Política Tributária Nacional  
respeitará a capacidade econômica do contribuinte,  
dando aos tributos, tanto quanto possível, caráter  
pessoal, direito e progressivo em relação ao  
patrimônio e a renda de cada um.  
§ 3o. - Para dar cumprimento ao disposto no  
parágrafo anterior a administração tributária  
poderá identificar, respeitados os direitos  
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os  
rendimentos e as atividades econômicas do  
contribuinte. 
Justificativa: 
A Política Tributária Nacional deve, acima de tudo, pautar-se pela justiça fiscal: quem tem mais paga 
mais, quem tem menos paga menos.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda em apreço, dar nova redação ao § 2o. do Art. 257.  
Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, observa-se que a redação proposta mantém os 
mesmos objetivos do dispositivo, tal como está redigido. Os elementos não essenciais  
constantes da redação proposta se acham implicitadamente contidos nos objetivos expressos  
no § 2o. do Art. 257, mostrando este, na redação do Projeto, forma e conteúdo mais apropriados ao 
texto constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15258 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a parte final do § 2o. do art. 257, onde consta:  
"... A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 113  

 

Justificativa: 
O texto a ser suprimido, além de desnecessário, é limitador do administrador tributário. São 
desnecessárias as menções aos direitos individuais e o cumprimento da lei, pois são regras maiores. 
A matéria deve ser tratada a nível de lei complementar.  
Parecer:   
   A Emenda visa a supressão da segunda parte do § 2o. do art. 257.  
Essa segunda parte compõe, com a parte inicial, uma unidade lógica que representa coerentemente 
a importância do princípio e a necessidade de sua observância para se atingir o objetivo maior que é 
a justiça fiscal.  
Portanto, não a consideramos desnecessária, porquanto mostra a verdadeira relevância e dimensão 
dos objetivos insertos na parte inicial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15371 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item II, do art. 257, a seguinte redação:  
Art. 257 - ..................... 
II - Taxas, em razão do exercício de atos do  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos e  
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à  
sua disposição; e, 
Justificativa: 
A presente emenda apenas acrescenta uma palavra ao texto do projeto: divisíveis.  
De fato, os serviços públicos são divisíveis ou não. Os não divisíveis são custeados pelos impostos; 
os divisíveis são custeados pelas taxas.  
Desta forma, para se cobrar taxa é necessário que o serviço seja divisível. Ademais a taxa deve 
guardar proporcionalidade com o serviço efetivo ou potencial colocado à disposição do contribuinte. 
Não se pode cobrar taxa indiscriminadamente.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alteração na redação do item II do Art. 257, incluindo nele o termo divisíveis.  
Concordamos com a proposta, pois, efetivamente, a divisibilidade é uma das características 
essenciais para a identificação da taxa, já reconhecida e sedimentada em nosso Direito  
Tributário, devendo, portanto, constar do texto constitucional por nós proposto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15377 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 segundo período do § 2o. do art.  
257, ficando o referido parágrafo com a seguinte  
redação:  
§ 2o. - Por princípio, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. 
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Justificativa: 
A segunda parte deste parágrafo, no projeto, autoriza um cadastramento global de contribuinte e não 
o cadastramento específico de cada tributo. Isto poderá resultar num agravamento intolerável da 
tributação.  
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda a supressão da segunda parte do § 2o. do Art. 257.  
Entendemos improcedentes as razões invocadas para a supressão que se pretende, porquanto, para 
tornar efetivo o princípio expresso na parte inicial do dispositivo, este estabelece explicitamente que 
serão respeitados os direitos individuais e obedecidos os termos da lei.  
Acrescente-se, ainda, que, complementando a legítima proteção ao contribuinte, o Art. 264, item IV, 
preceitua que o Poder Público não pode utilizar tributo com efeito de confisco.  
Face ao exposto, somos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO-EMENDADO: ARTIGO 257  
Acresça-se o seguinte parágrafo 6o. ao artigo  
257 do projeto da Comissão de Sistematização:  
Art. 257 - ..................................  
............................................  
§ 6o. - Não incidirá tributo de espécie  
alguma sobre os gêneros de primeira necessidade,  
assim considerados na forma da lei. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Visa a presente Emenda a inclusão, no Projeto, da imunidade tributária para gêneros de primeira 
necessidade, assim considerados na forma da lei.  
Observa-se que, de acordo com as diretrizes traçadas para a estruturação do Projeto, nele foram 
incorporados as imunidades tributárias tradicionais, necessárias ao equilíbrio e harmonia da 
Federação. Como exceção a essa regra, admitiu-se inclusão das fundações dos partidos políticos, 
das entidades sindicais de trabalhadores e da microempresa.  
Embora reconheçamos que certas categorias sociais, por sua natureza e características, e 
determinados produtos, mercadorias e serviços, sobretudo pela sua essencialidade, devam  
ser contemplados com benefícios fiscais (isenção, redução da base de cálculo, de alíquotas etc.), 
entendemos, por outro lado, que a concessão deles há que se fazer através da legislação ordinária, 
no âmbito da competência de cada entidade política tributante, como, aliás, já ocorre em relação a  
vários tributos federais, estaduais e municipais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15957 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 256  
Suprima-se o art. 256 
Justificativa: 
Matéria de interesse para a legislação ordinária. 
Parecer:   
   A emenda deve ser acatada.  
É matéria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:15979 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao § 2o. do art. 257  
Os impostos terão caráter pessoal e serão  
gerados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte, sempre prevalecendo os impostos  
direitos sobre os indiretos, com isenções para  
bens essenciais à sobrevivência.  
A administração tributária poderá, nos termos  
constitucionais, desempenhar funções visando à  
identificação do patrimônio dos contribuintes,  
seus rendimentos e suas atividades econômicas. 
Justificativa: 
Devemos romper um dos mais perversos efeitos da tributação: a incidência maior, entre nós, dos 
impostos indiretos que oneram mais os pobres do que os ricos. São os impostos pagos que 
praticamente não se vê.  
A Assembleia Nacional Constituinte não pode ignorar tão absurda situação e ficar nas 
recomendações genéricas. 
Por outro lado, o compromisso com o social que deve ter a nova Constituição precisa assegurar 
isenções tributárias aos bens essenciais à sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva dar nova redação ao § 2o do Art. 257.  
Não obstante a justificação apresentada, é de se observar que os objetivos pretendidos pela Emenda 
se acham implícitos no referido dispositivo, como redigido no Projeto.  
Em face do exposto, consideramos dispensável a alteração proposta.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- dar ao § 4o. do artigo 257 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite total a  
despesa realizada e como limite individual o  
acréscimo de valor que da obra resultar para cada  
imóvel beneficiado. 
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Justificativa: 
A Emenda visa proteger o cidadão de um tributo que, dos mais justos, deve ser técnica e 
corretamente aplicado.  
A contribuição de Melhoria tem fato gerador complexo. Para ele devem contribuir, além da realização 
de obra pública, que desta haja incremento de valor do imóvel. De outro lado, a quantificação do 
tributo deve estar limitada exatamente até o valor individual desse acréscimo, sob pena de o 
contribuinte ficar obrigado ao pagamento de uma contribuição, que não lhe trouxe nenhuma melhoria. 
A redação acima, corresponde ao inciso II, do artigo 18 da atual Constituição.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art.257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda  
Constitucional nº 23, de 1983, que decorreu da necessidade de se adotar apenas o limite total 
da despesa realizada como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficou 
comprovado que o outro critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel 
beneficiado - tornava inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas na justificação da Emenda, acreditamos que 
o critério por nós adotado atende adequadamente à natureza e aos fins do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 257, os parágrafos 6o. e 7o.  
§ 6o. - A instituição e arrecadação de  
tributos e preços, cujos fatos geradores sejam  
inerentes a serviços públicos concedidos, compete  
ao poder que detém o controle acionário da empresa  
pública ou sociedade de economia mista  
concessionária.  
§ 7o. - No caso da concessionária ser uma  
empresa privada, a competência referida no  
parágrafo anterior será do poder concedente. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda modificar sistemática adotada até agora, relativa à competência para a 
arrecadação de tributos e preços cujos geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos, 
sistemática esta que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente a competência para 
arrecadar os tributos e preços em questão.  
De fato, para exercer esta competência como “parte legítima”, o poder que arrecada deve ser o 
mesmo que responde pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado. No caso da 
concessionária ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o poder que responde pelos 
mencionados investimentos é o poder que detém controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista, e que nem sempre é o poder concedente.  
Quando a concessionária for uma empresa privada, a competência em questão só poderá ser do 
poder concedente, que inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços 
prestados pela concessionária. 
Esta definição de competência não restringe a autonomia municipal para organizar os serviços 
públicos locais, pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o município, através de lei, 
estabelece a concessão de um determinado serviço público.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja acrescentado ao art. 257 mais dois parágrafos.  
Examinando-a, nota-se que se refere à matéria que, em razão de sua especificidade e complexidade, 
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deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 257  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constado "contribuições previstas  
nesta Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo. 
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264,  
itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio, que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
Projeto. 
   
   EMENDA:16636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 257  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constado "contribuições previstas  
nesta Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264, itens I  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 118  

 

e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
Projeto. 
   
   EMENDA:16694 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 257  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constado "contribuições previstas  
nestas Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter ás regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264, itens I  
e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
Projeto. 
   
   EMENDA:16708 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado - Inciso III, Art. 257.  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
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pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso III, Art. 257  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição  
de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17102 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o seguinte, ao item II do § 1o.  
do art. 257, do Capítulo I (Do Sistema Tributário Nacional):  
"II - desenvolvimento sócio-econômico  
equilibrado entre as diferentes regiões do País." 
Justificativa: 
A proposta de emenda objetiva especificar, no texto do item II, do art. 257, do Projeto, que o 
desenvolvimento desejado é o SÓCIO-ECONOMICO – pois a palavra desenvolvimento, isolada ou 
sozinha, nada significa.  
Parecer:   
   A Emenda trata de assunto que, depois de devidamente examinado, resolvemos suprimir, por 
referir-se a aspecto inerente à natureza dos tributos.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 120  

 

   
   EMENDA:17106 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um terceiro item ao § 1o. do  
art. 257, do Capítulo I (Do Sistema Tributário  
Nacional), do Título VII, como segue:  
"II - saúde, educação e promoção social;"  
Em consequência, o atual item II passará a  
item III. 
Justificativa: 
Cremos não ser possível deixar de consignar, expressa e claramente, na Constituição, que a 
contribuição tributária do povo tem, entre outros objetivos fundamentais, a ministração, pelo Estado, 
de condições de SAÚDE, de EDUCAÇÃO e de PROMOÇÃO SOCIAL.  
Esta Emenda visa à correção da falta, que vimos, na enumeração dos itens I e II do § 1°, do art. 257, 
do comprometimento das receitas tributárias em programas tão relevantes, como os que agora 
sugerimos sejam apontados com destaque.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a inclusão de item a dispositivo que resolvemos suprimir, por se referir a aspeto 
inerente à natureza dos tributos.  
Em fase do exposto, e considerando que o dispositivo proposto trata de objetivo também implícito à 
natureza dos tributos, manifestamo-nos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se os seguintes itens ao art. 257  
do Projeto de Constituição, alterando  
concomitantemente a redação do parágrafo único do  
art. 262 e suprimindo o art. 263:  
"Art. 257. ................................  
IV - contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse de categorias  
profissionais, cuja criação seja autorizada por  
esta Constituição; e  
V - empréstimos compulsórios a que se refere  
o art. 262."  
..................................................  
"Art. 262. ................................  
Parágrafo único. Os empréstimos compulsórios  
somente poderão tomar por base fatos geradores  
compreendidos na competência da pessoa jurídica de  
direito público que os instituir."  
.................................................. 
Justificativa: 
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Esta emenda procura harmonizar com a doutrina e o Código Tributário Nacional as contribuições 
diferentes dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, assim com os empréstimos 
compulsórios, reincluindo essas prestações compulsórias nas espécies de tributos.  
Realmente, tributo é qualquer prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3° do 
Código Tributário Nacional). Esse conceito também é doutrinário e mesmo do senso comum, pois se 
prestação não fosse tributo nem punição, teria que ser voluntária e, portanto, uma doação de pessoa 
física ao Estado.  
Torna-se necessário repor aludidas contribuições especiais e os empréstimos compulsórios entre os 
tributos, afim de prevenir demandas judiciais e discussões administrativas.  
O Professor Geraldo Ataliba e outros tributaristas nacionais e estrangeiros sustentam a natureza 
tributária das prestações citadas e, mais que os empréstimos compulsórios são na verdade impostos 
restituíveis.  
Com efeito nesta reinclusão tributária, está sendo suprimida a parte final do parágrafo único do art. 
262 e totalmente o art. 264 no Projeto. Isso porque às contribuições especiais e aos empréstimos 
compulsórios devem ser aplicadas, no que couberem, todas as condicionantes referentes aos 
tributos.  
Parecer:   
   Pretende-se com a presente Emenda, seja acrescentados ao art. 257 mais dois itens, alterando-se 
concomitantemente a redação do parágrafo único do art. 262 e suprimindo-se o art. 263.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, entendemos que as contribuições sociais e 
os empréstimos compulsórios, em razão de certas características próprias, devem ser mantidos 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, quanto às contribuições, o disposto no 
art. 264, itens I e III, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na alínea a do item III desse mesmo 
artigo.  
Estando sujeitos às regras contidas nesses dispositivos, verifica-se que as contribuições sociais e os 
empréstimos compulsórios - cuja criação é bastante restringida pelo dispositivo no art. 262 e seu 
parágrafo único - passam a constar tema tributário com as necessárias limitações, nele se integrando 
de forma harmônica e equilibrada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17277 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257, inciso II  
O inciso II, do art. 257, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 257. ..................................  
II - Taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição. 
Justificativa: 
Taxas, são os tributos destinados a renumerar serviços público específicos prestados ao contribuinte 
ou postos a sua disposição, cobrados exclusivamente das pessoas que se utilizem ou beneficiem, 
efetiva ou potencialmente, do serviço que constitua o fundamento da sua instituição. Assim, a taxa é 
uma contraprestação deve ser proporcional ao benefício ou utilização de cada contribuinte, e isto só é 
possível para os serviços públicos que possam ser divisíveis. Assim as taxas devem ser mensuráveis 
e divisíveis sendo o contribuinte que a paga, a pessoa que se beneficia do serviço e na proporção do 
pagamento por ele feito. Se o serviço público for indivisível, ele deve ser custeado pela arrecadação 
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dos impostos, pois nesse caso não é possível medir quanto cada cidadão se beneficiou, portanto, os 
serviços públicos indivisíveis devem ser custeados, como o são os gastos gerais da Administração.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda alteração na redação do item II do Art. 257, incluindo nele o termo divisíveis.  
Concordamos com a proposta, pois, efetivamente, a divisibilidade é uma das características 
essenciais para a identificação da taxa, já reconhecida e sedimentada em nosso Direito  
Tributário, devendo, portanto, constar do texto constitucional por nós proposto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:17278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257, Parágrafo 2o.  
O parágrafo 2o., do art. 257, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 257. ..................................  
§ 2o. Os impostos serão exigidos de acordo  
com a capacidade contributiva do sujeito passivo e  
não prejudicarão a possibilidade de investimentos  
do contribuinte. A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
Sustentamos que não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de 
investimento, e, portanto, a produtividade Nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto 
de eliminar ou reduzir sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou 
reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princípio de que com uma atividade  expandida, a 
própria arrecadação tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio 
Estado a Constituição afirmar que os Impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua 
intrínseca natureza, ou pela natureza da matéria imponível que atingem, são tributos gerais e não 
pessoais. Daí a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A 
personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo 
com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Visa a Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 257.  
Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza dos impostos e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio complementa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha 
implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de 
suas atividades econômicas. Reforçando a validade desses princípios, cabe mencionar a limitação 
do poder de tributar inscrita no item IV do art. 264.  
Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modificações propostas na Emenda, 
manifestando-nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:17280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTO EMENDADO: Art. 257 - Parágrafo 3o.  
O parágrafo 3o. do art. 257 do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 257. ..................................  
§ 3o. As taxas não terão como base de cálculo  
ou fato gerador os próprios dos impostos ou de  
contribuições previstas nesta Constituição, nem  
serão calculadas em função do Capital das  
empresas, do valor do patrimônio do contribuinte,  
dos seus bens ou direitos. 
Justificativa: 
É da História a reiterada e abusiva prática dos governos instituírem taxas semelhantes, na sua 
essência, aos impostos, mesmo que, em certos casos, os tribunais tenham coibido a eficiência 
dessas práticas. Por outro lado, o conceito de taxa deve incluir expressamente a sua incidência sobre 
o patrimônio, pois, em tal caso, seria imposto e não taxa. Daí a sugestão da emenda.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257.  
Inclua-se no Art. 257, os Parágrafos 6o. e 7o. no PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
Art. 257. ..................................  
§ 6o. As contribuições não poderão ter base  
de cálculo ou fato gerador próprios de imposto ou  
taxa prevista nesta Constituição.  
§ 7o. Na instituição de qualquer tributo  
será considerado o custo moderado de sua  
arrecadação e fiscalização por parte dos Governos  
e de seu pagamento e obrigações acessórias por  
parte do contribuinte. 
Justificativa: 
A sugestão de se incluir esses parágrafos visa estabelecer de modo claro que não haverá o “bis-in-
idem” seja qual for o rótulo adotado ou o pretexto por que se queira criar contribuição nova. Por sua 
vez o sugerido § 7° estabelece o princípio da economicidade SOCIAL do tributo. O encargo com ele 
causado aos contribuintes, somado ao seu custo de arrecadação e controle, deve ser menos do que 
as vantagens coletivas que o tributo venha a propiciar, caso contrário, não servirá a ninguém. Assim 
um tributo que arrecade o quase o mesmo ou pouco mais do que montante do que custa a 
arrecadação inútil e dispensável, pois só servirá para “ele enfatizar” o setor público sem proveito para 
ninguém.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a inclusão de dois parágrafos ao art. 257, pelos quais se estabelecem normas 
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relativas às contribuições e aos tributos em geral.  
Quanto às contribuições, verifica-se que o § 6o praticamente tornaria inviável a sua criação. Em razão 
desse fato, e não obstante a justificação apresentada, consideramos mais condizentes com a nossa 
realidade sócio-econômica e com o sistema tributário por nós estruturado, a forma e as limitações 
estabelecidas para a criação das contribuições.  
No que concerne ao § 7o proposto, cabe observar que se trata de norma cujos objetivos se acham 
implícitos nos princípios de tributação indicados no sistema tributário nacional e em diretrizes 
orçamentárias adotadas pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao artigo 257, § 4o.  
Suprima-se do § 4o. a locução "tendo por  
limite total a despesa realizada", de forma que o  
citado parágrafo fique assim redigido:  
§ 4o. - As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados. 
Justificativa: 
A dificuldade existente hoje para a cobrança de melhoria decorre da conciliação da valorização dos 
imóveis com o custo total da obra realizada. Ora, não há motivo para esta limitação “custo total da 
despesa realizada”, visto como o Poder Público deve poder recuperar toda a valorização obtida pelo 
imóvel particular em função de investimento por ele realizado. Isto decorre do princípio de que não é 
licito que alguns obtenham vantagem em decorrência de obra realizada mediante o concurso de 
todos (impostos)  
Parecer:   
   O critério do limite total da despesa realizada, para o cálculo e cobrança da contribuição da 
melhoria, já se acha aceito e sedimentado na legislação pertinente, em virtude de sua objetividade e 
operacionalidade.  
Foi adotado como critério único para a cobrança do tributo a partir da Emenda Constitucional n. 23, 
de 1983, que representou uma mini-reforma tributária destinada a atender a justas reivindicações dos 
Estados e Municípios.  
Em face do exposto, entendemos que o referido critério deve constar do texto constitucional por nós 
proposto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 257 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"§ 4o. As Contribuições de Melhoria serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite global a  
despesa realizada e, por individual, o benefício  
que advier para cada imóvel." 
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Justificativa: 
A contribuição de melhoria é um dos tributos mais justos, pois é cobrado daqueles que se beneficiam 
de obras públicas, realizadas para o bem comum. Tal forma de tributação é largamente utilizada em 
países mais avançados, como os da Europa e nos Estados Unidos da América.  
No entanto, no Brasil é um tributo de pouquíssima ou nenhuma utilização, tendo em vista a sujeição 
do Estado a controle dos próprios contribuintes. Esse controle seria exercido através da exigência de 
um limite individual, correspondente ao benefício próprio de cada imóvel.  
É exatamente esse “limite individual” que traz a justiça fiscal para a cobrança de melhoria, pois 
impede tributação idêntica para benefícios distintos.  
Assim, a fim de evitar abusos e injustiças por parte do fisco é que se pretende incluir um limite 
individual na cobrança da contribuição de melhoria, retornando ao sistema que vigia anteriormente a 
Emenda Constitucional n° 23/83.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda em exame nova redação ao § 4o. do art.257, que trata dos critérios para a 
exigência da contribuição de melhoria.  
Tal dispositivo reproduz, em sua essência, a redação dada à matéria pela Emenda Constitucional 
n.23, de 1983, que decorreu da necessidade de se adotar apenas o limite total da despesa realizada 
como critério para cobrança da contribuição de melhoria, porquanto ficou comprovado que o outro 
critério - limite individual representado pelo acréscimo de valor do imóvel beneficiado - tornava 
inviável a aplicação da contribuição de melhoria.  
Em face do exposto, e não obstante as razões indicadas na justificação da Emenda, acreditamos que 
o critério por nós adotado atende adequadamente à natureza e aos fins do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17906 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 257, com o § 6o, o seguinte:  
§ 6o. - Os poderes executivos federal,  
estaduais e municipais expedirão, por decreto, até  
o dia 31 de janeiro de cada ano, a consolidação em  
texto único, orgânico e sistemático, da legislação  
vigente relativa a cada um dos respectivos  
tributos, com remissão precisa aos dispositivos  
legais e regulamentares, de qualquer nível, ali  
reunidos, sob a consequência da mitigação ou  
exclusão de penalidades por inobservância dos  
preceitos que forem omitidos ou contemplados  
inorgância ou assistematicamente. 
Justificativa: 
Este dispositivo tem importante função saneadora, não podendo, por isto, ficar ausente da 
Constituição. Ele corresponde ao art. 212 do Código Tributário Nacional. Só que, na versão ora 
proposta, vem dotado do preceito mais completo e de sanção explícita. É um preconceito considerar-
se o fisco inimigo natural do contribuinte, ou vice-versa. Sem o último, não teria a Nação como 
sobreviver.  
É indispensável que se eleve esta regra ao nível de disposição constitucional, definindo-se as 
consequências das eventuais falhas do fisco-credor. Com este cuidado, não mais s poderá alegar 
tratar-se de uma diretriz meramente programática, de uma lex imperfecta ou de um risco sem badalo. 
Os que querem realmente produzir, a ser acatada esta proposição, poderão fazê-lo sem perder o 
sono e capacitados para programar, com segurança incomparavelmente maior, as suas atividades, 
muitas vezes embarcadas de um modo insuportável em consequência do caos reinante na legislação 
tributária.  
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Parecer:   
   Visa a Emenda acrescentar parágrafo ao art. 257, no qual se estabelece a obrigatoriedade de 
consolidação periódica da legislação tributária.  
Não obstante as ponderações a favor da Emenda, entendemos desaconselhável incluir tal dispositivo 
no texto constitucional, por tratar de medida administrativa que, por sua natureza e especificidade, 
deve ser disciplinada em lei complementar, como ocorre atualmente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17907 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 257, como § 7o., o seguinte:  
§ 7o. - A nenhum funcionário ou preposto do  
Estado, sob qualquer modalidade, será conferida  
participarão no produto da arrecadação de dívida  
ativa, inclusive tributos e multas que forem  
aplicadas por inobservância de lei ou de  
regulamento, em qualquer nível, devendo  
prevalecer, no exercício da fiscalização, a  
preocupação do esclarecimento e da orientação  
sobre o da penalização. 
Justificativa: 
Quem mais contribui para a grandeza de uma nação são os que têm criatividade e iniciativa, 
assumem riscos e trabalham. Em sua trajetória, podem infringir a lei ou os regulamentos, com inteira 
boa-fé, e não a má-fé, que deve ser presumida. O interesse do Estado deve voltar-se para o 
cumprimento da legislação, não para os proveitos que possa tirar da transgressão dela. Daí a 
obrigação de esclarecer e orientar, muito maior do que a de penalizar. Por outro lado, repugna  a 
consciência de todo o homem de bem que imponham no cumprimento de suas obrigações. Não se 
pode mais admitir a indústria das multas, reservada a uns poucos privilegiados. Houve época em que 
certas muitas eras catastróficas e se abonavam, integralmente, a quem as aplicava.  
A Emenda Constitucional n° 1, de 17.10.69, em seu art. 196, pôs fim à referida indústria. A intenção, 
agora, é manter essa salutar norma, conferindo-lhe maior amplitude e tornando explícito o que nela 
implicitamente se contém.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a inclusão de parágrafo no art. 257, pelo qual se proíbe a participação de 
qualquer servidor no produto da arrecadação da dívida ativa.  
Trata-se, a nosso ver, de dispositivo cuja disciplinação se enquadra mais apropriadamente em norma 
infraconstitucional, não obstante as razões invocadas para a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17937 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, ao inciso III, do Artigo 257, do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação,  
suprimindo-se, ainda, o parágrafo 4o., do inciso II:  
Art. 257 - ..................................  
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..................................................  
III - Contribuições de melhoria. 
Justificativa: 
É conveniente deixar para a para a legislação complementadora a fixação dos limites da contribuição 
de melhoria, que melhor poderá alcançar a realidade ensejadora da incidência tributária. 
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 257, suprimindo-se o parágrafo 4o do mesmo 
artigo, a fim de deixar à legislação infraconstitucional a fixação dos limites da contribuição de 
melhoria.  
Entendemos que, em relação a esse tributo, seu parâmetro de cálculo e cobrança deve constar do 
texto constitucional, porquanto já se revelou válido e adequado às condições administrativas, 
financeiras e econômico-sociais do País, atendendo aos interesses e conveniências da 
Administração Pública e dos contribuintes.  
Cabe esclarecer que, para atender à boa técnica legislativa, procedem-se à fusão do item III do  
art. 257 com o seu § 4o., suprimindo-se este.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18082 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSTO EMENDADO - Art. 257  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constado "contribuições previstas nesta  
Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo. 
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se porém, o disposto no art. 264, itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
projeto. 
   
   EMENDA:18091 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Inciso III, Art. 257  
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Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a" 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18180 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se a parte final do parágrafo 2o. do  
art. 257, onde consta:  
"... A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte." 
Justificativa: 
O texto a ser suprimido, além de desnecessário, é limitador do administrador tributário. São 
desnecessárias as menções aos direitos individuais e o cumprimento de lei, polis são regras maiores. 
A matéria deve ser tratada a nível de lei complementar.  
Parecer:   
   A Emenda visa a supressão da segunda parte do § 2o. do art. 257.  
Essa segunda parte compõe, com a parte inicial, uma unidade lógica que representa coerentemente 
a importância do princípio e a necessidade de sua observância para se atingir o objetivo maior que é 
a justiça fiscal.  
Portanto, não a consideramos desnecessária, porquanto mostra a verdadeira relevância e dimensão 
dos objetivos insertos na parte inicial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso III, art. 257  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 129  

 

Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 257  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constado "contribuições previstas nesta  
Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo. 
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264,  
itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada no  
Projeto. 
   
   EMENDA:18498 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257 - parágrafo 2o.  
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O § 2o. do art. 257 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 257. ..................................  
§ 2o. Os impostos serão exigidos de acordo  
com a capacidade contributiva do sujeito passivo e  
não prejudicarão a possibilidade de investimentos  
do contribuinte. A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte." 
Justificativa: 
Sustentamos que não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de 
investimento, e, portanto, a produtividade Nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto 
de eliminar ou reduzir sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou 
reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princípio de que com uma atividade e expandida, a 
própria arrecadação tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio 
Estado a Constituição afirmar que os Impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua 
intrínseca natureza, ou pela natureza da matéria imponível que atingem, são tributos gerais e não 
pessoais. Daí a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A 
personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo 
com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Visa a Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 257.  
Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza dos impostos e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio complementa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha 
implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de 
suas atividades econômicas. Reforçando a validade desses princípios, cabe mencionar a limitação 
do poder de tributar inscrita no item IV do art. 264.  
Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modificações propostas na Emenda, 
manifestando-nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:18500 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 257 - § 3o.  
"Art. 257. ..................................  
§ 3o. As taxas não terão como base de cálculo  
ou fato gerador os próprios dos impostos ou de  
contribuições previstas nesta Constituição, nem  
serão calculadas em função do capital das  
empresas, do valor do patrimônio do contribuinte,  
dos seus bens ou direitos." 
Justificativa: 
É da História a reiterada e abusiva prática dos governos instituírem taxas semelhantes, na sua 
essência, aos impostos, mesmo que, em certos casos, os tribunais tenham coibido a eficiência 
dessas práticas. Por outro lado, o conceito de taxa deve incluir expressamente a sua incidência sobre 
o patrimônio, pois, em tal caso, seria imposto e não taxa. 
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
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aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:18502 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257  
Inclua-se no artigo 257, os parágrafos 6o. e  
7o. no Projeto de Constituição:  
Art. 257. ..................................  
§ 6o. As contribuições não poderão ter Base  
de cálculo ou fato gerador próprios de impostos ou  
taxa prevista nesta Constituição.  
§ 7o. Na instituição de qualquer tributo  
será considerado o custo moderado de sua  
arrecadação e fiscalização por parte dos Governos  
e de seu pagamento e obrigações acessórias por  
parte" dos contribuintes. 
Justificativa: 
Visa a estabelecer de modo claro que não haverá o “bis-in-idem” seja qual for o rótulo adotado ou o 
pretexto por que se queira criar contribuição nova. Por sua vez o sugerido § 7° estabelece o princípio 
da economicidade SOCIAL do tributo. O encargo com ele causado aos contribuintes, somado ao seu 
custo de arrecadação e controle, deve ser menos do que as vantagens coletivas que o tributo venha 
a propiciar, caso contrário, não servirá a ninguém. Assim um tributo que arrecade o quase o mesmo 
ou pouco mais do que montante do que custa a arrecadação inútil e dispensável, pois só servirá para 
“ele enfatizar” o setor público sem proveito para ninguém.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a inclusão de dois parágrafos ao art. 257, pelos quais se estabelecem normas 
relativas às contribuições e aos tributos em geral.  
Quanto às contribuições, verifica-se que o § 6o. praticamente tornaria inviável a sua criação. Em 
razão desse fato, e não obstante a justificação apresentada, consideramos mais condizentes com a 
nossa realidade sócio-econômica e com o sistema tributário por nós estruturado, a forma e as 
limitações estabelecidas para a criação das contribuições.  
No que concerne ao § 7o. proposto, cabe observar que se trata de norma cujos objetivos se acham 
implícitos nos princípios de tributação indicados no sistema tributário nacional e em diretrizes 
orçamentárias adotadas pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18570 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título VII - da Tributação e do Orçamento -  
Capítulo I - Seção III - Artigo 257 -  
Substitua-se o item III pelo seguinte:  
III - Contribuição de melhoria, arrecadada  
aos proprietários de imóveis valorizados por obras  
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públicas.  
§ Único - A contribuição de melhoria será  
lançada e cobrada nos dois (2) anos subsequentes à  
conclusão da obra, sob pena de responsabilidade da  
autoridade que ordenar o serviço. 
Justificativa: 
A emenda procura definir de forma mais completa a contribuição de melhoria a estabelecer 
penalidade, que imponha a sua cobrança.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda em exame, a alteração da redação do item III do art. 257 e o 
acréscimo de dispositivo em que se estabelece critério para lançamento e cobrança do tributo.  
Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, não nos parece que a redação proposta aperfeiçoe 
o item III do art. 257, mesmo porque reproduz parcialmente o que consta do § 4o. do mesmo artigo.  
Quanto ao parágrafo único, cujo acréscimo se propõe, entendemos que, em razão da natureza e 
especificidade da matéria nele tratada, melhor se enquadra em norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 257  
Acrescente-se, ao Art. 257 (Do Sistema  
Tributário Nacional) o seguinte preceito:  
"Art. 257 - ......................... 
- a lei obrigará o reconhecimento, para fins  
de dedução tributária às pessoas físicas e  
jurídicas, de todo e qualquer documento idôneo de  
despesa, desde que não supérflua". 
Justificativa: 
Enquanto a voracidade fiscal no Brasil é cada dia mais assustadora, deparamos com clamorosa 
distorção no que se refere aos direitos do contribuinte no caso específico dos impostos sobre a renda. 
A Receita Federal aplica normas impeditivas a que o contribuinte ofereça um quadro real dos seus 
ganhos líquidos ao limitar exageradamente os itens passíveis de dedução de sua reusa bruta. Além 
de estimular artifícios a legislação não enseja que se tenha um quadro autêntico de renda individual 
ou das pessoas jurídicas. Estas, contudo, dispõem de recursos maiores a se eximir da violência 
fiscal, particularmente as multinacionais que engendram mil formas de gerar prejuízo.  
Enquanto isso o cidadão comum, o trabalhador, concorre com parcelas significativa de seus ganhos 
em favor do erário, sem poder deduzir despesas reais que efetua o que torna sua declaração bem 
distante daquele que verdadeiramente chegou a auferir dentro de um exercício financeiro.  
Acresce acentuar que acolhendo todo e qualquer documento idôneo de despesa, o erário público 
disporá de valioso meio de fiscalização, auferindo, em consequência, maior volume arrecadador o 
que neutralizará as perdas sofridas no recolhimento do imposto de renda, pois ninguém efetuará 
pagamento algum sem exigir a respectiva nota fiscal.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que objetiva introduzir, no texto constitucional, norma relativa a aspectos 
específicos do imposto de renda.  
Observa-se, portanto, que a matéria objeto da Emenda deve mais apropriadamente ser tratada a 
nível de norma infraconstitucional, já que se refere a elementos peculiares da legislação do imposto 
de renda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18883 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 257 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 257. Os tributos componentes do Sistema  
Tributário Nacional a serem instituídos pela  
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  
segundo as respectivas competências discriminadas  
neste Capítulo, são exclusivamente os seguintes:  
I. impostos, obedecida a discriminação de  
competência e a destinação de receitas  
estabelecidas neste Capítulo;  
II. taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição;  
III. contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas;  
IV. contribuições paritárias dos empregados e  
dos empregadores para o custeio da Previdência  
Social;  
V. contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI. empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública". 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
De outra parte, a natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios 
vem sendo colocada em dúvida pelos doutrinadores e pelos tribunais. O fato de não ser ponto 
pacífico a natureza tributária de tais prestações compulsórias, exigidas por lei, vem causando 
problemas tanto ao Estado quanto aos contribuintes, que ficam à mercê da sanha arrecadadora da 
administração pública.  
Torna-se, pois, indispensável a inclusão na constituição de dispositivos que não deixem dúvidas 
quanto à natureza tributária das contribuições parafiscais e dos empréstimos compulsórios, a fim de 
se evitar interpretações discrepantes e excessos do fisco.  
A caracterização dessas contribuições como tributos traz como consequência a obrigatoriedade de 
observação dos princípios constitucionais a elas relativos, quando da sua instituição e cobrança, 
possibilitando, assim, um maior controle das atividades estatais não só pelos contribuintes como 
também pelos tribunais.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao "caput" do art. 257, incluindo-se entre os tributos 
determinadas contribuições sociais e o empréstimo compulsório.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, entendemos que as contribuições sociais e 
os empréstimos compulsórios, em razão de certas características próprias, devem ser mantidos 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se quanto às contribuições, o disposto no 
art. 264, itens I e III, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na alínea a do item III desse mesmo 
artigo.  
Estando sujeito às regras contidas nesses dispositivos, verifica-se que as contribuições sociais e os 
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empréstimos compulsórios - cuja criação é bastante restringida pelo dispositivo no art. 262 e seu 
parágrafo único - passam a constar do sistema tributário com as necessárias limitações , nele se  
integrando de forma harmônica e equilibrada. 
   
   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. 140. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
impostos, taxas e contribuições de melhoria  
previstos nesta Constituição.  
1o. Os impostos terão caráter pessoal,  
graduados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte, podendo a administração tributária  
identificar o patrimônio, os rendimentos e as  
atividades econômicas de cada um, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei.  
§ 2o. As taxas serão devidas em razão do  
exercício de atos do poder de polícia ou pela  
utilização, virtual ou real, de serviços públicos  
específicos, prestados ao contribuinte ou  
colocados à sua disposição, não podendo ter base  
de cálculo própria de impostos.  
§ 3o. As contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis resultante da realização de  
obras públicas, são exigidas dos proprietários  
respectivos, tendo por limite total a despesa  
realizada.  
§ 4o. Mediante convênio, a União, os Estados,  
o Distrito Federal e os Municípios poderão  
delegar, uns aos outros, atribuições de  
administração tributária, bem como coordenar ou  
unificar serviços de fiscalização e arrecadação de  
tributos.  
§ 5o. Cabe aos Municípios instituir as  
seguintes contribuições especiais:  
a) de custeio de obras ou serviços  
resultantes do uso do solo urbano, exigível de  
quem promover atos que impliquem aumento de  
equipamentos urbanos em área determinada, e será  
graduada em função do custo desse acréscimo;  
b) para eliminação ou controle de atividade  
poluente.  
[...] 
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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 contribuem, 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 infra-constitucional.  
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:19517 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 3o. do artigo 257  
Dê-se ao § 3o. do artigo 257 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
§ 3o. - Para a cobrança das taxas não se  
poderá adotar base de cálculo ou fato gerador  
idênticos aos que tenham serviço para incidência  
de impostos, nem serem as mesmas calculadas em  
função do capital das empresas." 
Justificativa: 
Frequentes têm sido os abusos cometidos por Estados e Municípios, pretendendo a cobrança de 
disfarçadas taxas com fato gerador idêntico ao de impostos, embora repelida essa atitude pelos 
tribunais do País.  
A propósito, assim já se pronunciou o pranteado ALIOMAR BALEEIRO, em sua obra Direito Tributário 
Brasileiro “A primeira vista, poderá parecer superfetação, já que o próprio CTN, em conformidade 
com a teoria financeira, erige o fato gerador em elemento característico de cada tributo em espécie. 
Estava implícita a redação da taxa que se caracteriza como imposto, por ter o fato gerador deste. Os 
interativos abusos a que já aludimos explicam a reiteração expressa na regra lógica”.  
Por isso, objetivando a elisão, no cerne, dessa tão ilegítima prática, é que se sugere na redação 
supra, a inserção dos termos “base de cálculo” e “fato gerador”.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19684 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do artigo 257 a seguinte redação:  
III - contribuição de melhoria, pelo  
benefício a imóveis decorrente de obras públicas. 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar este dispositivo com o § 4° do mesmo artigo, pois nele consta a 
expressão “benefício” e não “valorização”, como esta expressão no inciso III. O conceito de benefício 
é mais amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se a redação da Constituição vigente.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19967 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto da Constituição  
Dá nova redação ao Artigo 257:  
"Artigo 257 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão, observado o  
disposto nesta Constituição, instituir os  
seguintes tributos:  
I - impostos;  
II - taxas, em razão do exercício de atos do  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos e  
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à  
sua disposição;  
III - contribuição de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas, tendo por limite total a despesa  
realizada.  
Parágrafo único - Sempre que possível, os  
impostos terão caráter pessoal e serão graduados  
segundo a capacidade econômica do contribuinte." 
Justificativa: 
Não é exato dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
“impostos previstos nesta Constituição”. O artigo 262 admite que a União e Estados possam criar 
outros impostos além dos que a Constituição lhes atribuiu nominalmente. Este artigo tem caráter 
introdutório e sua finalidade é dar o elenco das espécies de tributo que podem ser cobrados.  
O § 1°, cuja eliminação se propõe, contem declaração em parte inútil – a de que a finalidade dos 
tributos é prover o poder público de meios, o que acontece inevitavelmente com qualquer tributo, 
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ainda que de finalidades declaradamente extra-fiscais – e em parte incompleta. A justiça social e o 
desenvolvimento equilibrado das diversas regiões do País são, entre outros, objetivo de totalidade da 
Ordem Econômica e não apenas da Tributação. Acresce que os objetivos expressos neste parágrafo, 
primeiro resultam antes do destino que seja dado ao produto da arrecadação do que a esta 
isoladamente considerada. Um imposto de renda fortemente progressivo não promoverá justiça social 
se os meios assim obtidos financiarem despesas que beneficiem apenas os mais ricos. Em suma, os 
princípios expressos são louváveis, mas devem ser expressos em outro capítulo da Constituição.  
O § 2°, ao falar que “por princípio, os impostos .....,” pode levar à conclusão de que impostos reais 
(por oposição a pessoais) não poderão ser instituídos. De fato, a palavra “princípio” significa, no 
contexto, regra, norma, preceito. Ora, isto colide com a própria Constituição, que cria uma série de 
impostos reais e de impostos aos quais é inerente uma certa dose, maior ou menor, de 
regressividade, como, por exemplo, o IPI. Portanto, ou todo o sistema de imposto é alterado, ou deve 
o texto do § 4° ser mudado. Esta segunda alternativa é a única viável. A personalização e a 
progressividade dos impostos são um objetivo desejável e a Constituição deve expressá-lo, mas de 
modo a não tornar-se letra morta pela aplicação necessária de outros dispositivos que a compõem. O 
texto proposto é quase reprodução do texto correspondente da Constituição de 1946 (artigo 202), 
esta, por sua vez, inspirada no artigo 53 da Constituição da Itália, que diz: “Todos têm obrigação de 
contribuir para as despesas públicas na medida da sua capacidade contributiva. O sistema tributário é 
inspirado por critérios progressivos”.  
A segunda parte deve ser suprimida. A administração tributária num Estado de Direito, tem por limites 
à sua atuação, apenas os que a lei lhe impõe. Neste sentido, esta segunda parte é cerceatória do 
legislador ordinário que não poderá permitir que a administração tributária identifique o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes a não ser para tornar efetiva a aplicação 
dos princípios que o parágrafo contém.  
O § 3°, ficará mas apropriadamente colocado em lei complementar.  
Parte do § 4°, ou seja, a parte final, já ficou incorporada ao inciso III do caput do artigo. A parte inicial 
é inútil porque se a contribuição de melhoria decorre da valorização de imóveis em resultado de obras 
públicas, é muito claro que quem vai pagá-la são os proprietários. E desnecessário deixar expresso – 
e carregar o texto – o que decorre da natureza das coisas. E ainda mais, o texto da Constituição 
impede que a contribuição seja exigida do possuidor do imóvel, o que é inevitável em certos casos.  
O § 5°, ficaria mais bem colocado no título que cuida da organização do Estado (Título IV).  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao art. 257, suprimindo-se os seus §§ 1o; 3o; 4o. e 5o; 
transformando-se o § 2o. em parágrafo único e dele se excluindo o segundo período e  
nele se substituindo a expressão "Por princípio" pela expressão "Sempre que possível". Esclarece o 
ilustre autor da Emenda que a supressão do § 4o. foi feita para se incorporar a sua parte final ao item 
III do art. 257, dando-se, assim, mais consistência e coerência à matéria neles tratadas.  
Examinando as alterações propostas, chegamos à conclusão de que são válidas e procedentes, 
contribuindo efetivamente para o aperfeiçoamento do texto constitucional, ressalvando-se, entretanto, 
a parte da Emenda relativa ao § 4o. - que se transforma em parágrafo Único - , a qual consiste na 
supressão do segundo período desse dispositivo.  
Entendemos que esse segundo período forma com o primeiro um texto coeso e lógico, que reflete a 
relevância do princípio expresso na parte inicial, bem como a necessidade de sua observância para 
se atingir o objetivo maior que é a justiça fiscal.  
Por outro lado, ao dizer "especialmente", a referida norma não retira do legislador ordinário a 
possibilidade de fazer leis que permitem à administração tributária identificar o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, para tornar efetiva a aplicação dos demais  
princípios relativos à tributação.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:19984 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257 - Parágrafo 3o.  
O parágrafo 3o. do Artigo 257 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 257 - ..................................  
§ 3o. - As taxas não terão como base de  
cálculo ou fato gerador os próprios do impostos ou  
contribuições previstas nesta Constituição, nem  
serão calculadas em função do Capital das  
Empresas, do valor do patrimônio do contribuinte,  
dos seus bens e direitos. 
Justificativa: 
É da História a reiterada e abusiva prática dos governos instituírem taxas semelhantes, na sua 
essência, aos impostos, mesmo que, em certos casos, os tribunais tenham coibido a eficiência 
dessas práticas. Por outro lado, o conceito de taxa deve incluir expressamente a sua incidência sobre 
o patrimônio, pois, em tal caso, seria imposto e não taxa. Daí a sugestão da emenda.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:19987 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257 - Parágrafo 2o.  
O Parágrafo 2o. do artigo 257 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 257 - ..................................  
§ 2o. - Os impostos serão exigidos de acordo  
com a capacidade contributiva do sujeito passivo e  
não prejudicarão a possibilidade de investimentos  
do contribuinte. A administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, poderá identificar, respeitado os  
direitos individuais e nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
Sustentamos que não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de 
investimento, e, portanto, a produtividade Nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto 
de eliminar ou reduzir sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou 
reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princípio de que com uma atividade expandida, a 
própria arrecadação tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio 
Estado a Constituição afirmar que os Impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua 
intrínseca natureza, ou pela natureza da matéria imponível que atingem, são tributos gerais e não 
pessoais. Daí a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A 
personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo 
com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Visa a Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 257.  
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Entendemos que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza dos impostos e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio complementa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha 
implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de 
suas atividades econômicas. Reforçando a validade desses princípios, cabe mencionar a limitação 
do poder de tributar inscrita no item IV do art. 264.  
Em face do exposto, consideramos desnecessárias as modificações propostas na Emenda, 
manifestando-nos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:19989 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 257  
Inclua-se no Artigo 257, os parágrafos 6o. e  
7o. no Projeto de Constituição:  
Art. 257 - ..................................  
§ 6o. - As contribuições não poderão ter base  
de cálculo ou fato gerador próprios de imposto ou  
taxa prevista nesta Constituição.  
§ 7o. - Nas Instituição de qualquer tributo  
será considerado o custo moderado de sua  
arrecadação e fiscalização por parte dos Governos  
e de seu pagamento e obrigações acessórias por  
parte dos contribuintes. 
Justificativa: 
A sugestão de incluir esses parágrafos visa estabelecer de modo claro que não haverá o “bis-in-idem” 
seja qual for o rótulo adotado ou o pretexto por que se queira criar contribuição nova. 
Por sua vez o sugerido parágrafo 7° estabelece o princípio da economicidade SOCIAL do tributo. O 
encargo com ele causado aos contribuintes, somado ao seu custo de arrecadação e controle, deve 
ser menos do que as vantagens coletivas que o tributo venha a propiciar, caso contrário, não servirá 
a ninguém. Assim um tributo que arrecade o quase o mesmo ou pouco mais do que montante do que 
custa a arrecadação inútil e dispensável, pois só servirá para “ele enfatizar” o setor público sem 
proveito para ninguém.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a inclusão de dois parágrafos ao art. 257, pelos quais se estabelecem normas 
relativas às contribuições e aos tributos em geral.  
Quanto às contribuições, verifica-se que a § 6o praticamente tornaria inviável a sua criação. Em razão 
desse fato, e não obstante a justificação apresentada, consideramos mais condizentes com a nossa 
realidade sócio-econômica e com o sistema tributário por nós estruturado, a forma e as limitações 
estabelecidas para a criação das contribuições.  
No que concerne ao § 7o proposto, cabe observar que se que se trata de norma cujos objetivos se 
acham implícitos nos princípios de tributação indicados no sistema tributário nacional e em diretrizes 
orçamentárias adotadas pelo projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20097 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Inciso III, art. 257  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a." 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 257, § 3o.  
Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 257, do  
Projeto de Constituição.  
"§ 3o.- As taxas não poderão ter fato gerador  
nem base de cálculo próprios de impostos, nem  
serão graduados em função de valor financeiro ou  
econômico de bem, direito ou interesse do  
contribuinte". 
Justificativa: 
É necessário coibir abusos como os que têm ocorrido, com frequência, na instituição de taxas com 
fatos geradores idênticos aos de impostos, ainda que com bases de cálculo diversas, ou 
estabelecidos em função de outros parâmetros que não o das despesas com serviços prestados pelo 
Poder Público.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria que resolvemos suprimir, em razão de sua complexidade e dos 
aspectos técnicos a ela inerentes.  
Por essa razão, entendemos que deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:20544 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Inciso III, art. 251  
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Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo benéfico, vez que o seu conceito é mais 
amplo e mais adequado ao tributo, mantendo-se ainda a redação atual, que foi alterada pela Emenda 
Passos Porto.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda em apreço alterar o item III do art. 257, substituindo-se o termo valorização 
pelo termo benefício, uma vez que este seria melhor aplicável à contribuição  
de melhoria.  
Parece-nos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Ademais, sob o aspecto redacional, verifica-se que a utilização do vocábulo benefício, em 
substituição ao termo valorização, afetaria a clareza do dispositivo supracitado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 251  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendada  
para ficar constado "contribuições previstas  
nesta Constituição". 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter ás regras e princípios 
tributários, há que inclui-las no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo. 
Parecer:   
   Propõe-se, através da presente Emenda, que as contribuições previstas na Constituição integrem o 
art. 257 juntamente com as demais espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Não obstante o seu caráter tributário, entendemos devam as contribuições ser mantidas 
paralelamente às demais figuras tributárias, observando-se, porém, o disposto no art. 264,  
itens I e III.  
Tais contribuições apresentam características especialíssimas, destinando-se a necessidades as 
mais diversificadas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado em 
nossas Constituições, acentuando o seu aspecto parafiscal.  
Em face do exposto, e não obstante as razões invocadas pelo ilustre Autor da Emenda, 
consideramos mais condizente com o nosso sistema tributário a forma que lhes foi dada  
no Projeto. 
   
   EMENDA:20775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
EMENDA No. POPULAR  
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1. Dá nova redação ao artigo da Seção I(Dos  
Princípios Gerais), do Capítulo I (Do Sistema  
Tributário Nacional), do Título VII (Da Tributação  
e do Orçamento):  
"Art. 257 - ................................  
III - Contribuição de melhoria pelo  
benefício, a imóveis decorrentes da execução de  
obras públicas.  
Art. 261 - União, os Estados, os Municípios e  
o Distrito Federal poderão instituir, além dos que  
lhe são nominalmente atribuídos, outros impostos,  
desde que não tenham fato gerador ou base de  
cálculo próprios de impostos descriminados nesta  
Constituição.  
Art. 262 - A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos  
compulsórios para atender a despesas  
extraordinárias provocadas por calamidade pública,  
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos  
membros do respectivo Poder Legislativo."  
2. Acrescenta texto a artigo da Seção III  
(Dos Impostos da União), do Capítulo I (Do sistema  
Tributário Nacional), do Título VII (Da Tributação  
e do Orçamento), da seguinte forma:  
"Art. 270 - ................................  
§ 2o. - ....................................  
II - Não incidirá sobre produtos  
industrializados destinados ao Exterior, bem como  
a Entidades Públicas."  
3. Modifica artigo na Seção IV (Dos Impostos  
dos Estados e do Distrito Federal), do Capítulo I  
(Do Sistema Tributário Nacional), do Título VII  
(Da Tributação e do Orçamento), como segue:  
"Art. 272 - .................................  
III - Operações relativas a circulação  
de mercadorias, realizadas por  
produtores, industriais e comerciantes."  
4. Acrescenta dispositivo à Seção V(Dos  
Impostos dos Municípios), do Capítulo I(Do Sistema  
Tributário Nacional), do Título VII(Da Tributação  
e do Orçamento), na forma que se segue:  
"Art. 273 - ................................  
IV : Serviços de qualquer natureza.  
§ 1o. - O imposto de que trata o item I,  
cobrando segundo planta genérica de valores,  
fixados por ato ao Poder Executivo, anualmente  
revistos, será progressivo no tempo quando  
incidir sobre área não edificada e não utilizada,  
de forma que se assegure o cumprimento de função  
social da propriedade.  
§ 5o. - Cabe à Lei Complementar:  
I - Indicar outros imóveis sujeitos ao  
imposto de que trata o item I, excluindo-os,  
segundo a sua utilização efetiva ou potencial, da  
incidência de impostos de que trata o item I do  
Art. 272 - ................................  
II - Fixar as alíquotas máximas dos impostos  
de que tratam os itens II e III deste artigo."  
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5. Acrescenta textos a dispositivos e suprime  
artigos da Seção VI(Da Repartição das Receitas  
Tributárias), do Capítulo I(Do Sistema Tributário  
Nacional), do Título VII(Da Tributação e do  
Orçamento), como segue:  
"Art. 271 - ................................  
I - O produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,  
sobre produtos industrializados e sobre operações  
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos  
ou valores imobiliários, cinquenta por cento na  
forma seguinte:  
a) vinte e três por cento de Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;  
Art. 278 - suprimir."  
6. Altera artigo do Título X (Disposições  
Transitórias), da seguinte forma:  
"Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 01 de março  
de 1988.  
II - ........................................  
a) suprimir.  
b) Suprimir.  
c)suprimir." 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais a Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como 
o atendimento das necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão 
vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da Federação.  
ENTIDADES RESPONSAVEIS: 
- APESP – ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DE SÃO PAULO 
- APM – ASSOCIACAO PAULISTA DOS MUNICIPIOS 
- UVB – UNIAO DOS VEREADORES BRASILEIROS 
COMISSAO DE SISTEMATIZACAO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria. 
2. Dê-se ciência à entidade interessada. 
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação aos arts. 257, item III; 261, 262, 270, §2o., item II; 272, item III; 
273, § 1o.; 271, item I e alíneas "a" e "b"; e 461, bem como acrescentar item IV ao art. 273, item ao § 
5o. do mesmo artigo, e suprimir o art. 278 e as alíneas "a", "b" e "c" do item II do art. 461.  
Trata-se de emenda popular que altera substancialmente vários dispositivos pertinentes ao sistema 
tributário.  
Quanto à contribuição de melhoria, não nos parece adequado substituir o termo valorização pelo 
termo benefício, pois o elemento fundamental justificador da cobrança do tributo é a valorização do 
imóvel em decorrência da realização de obra pública.  
A competência residual para instituir impostos não deve ser estendida aos Municípios porque daí 
poderia decorrer a criação de um grande número de impostos de naturezas as mais  
diversificados, já que o País tem mais de 4.000 Municípios.  
Tal fato geraria confusão e instabilidade na área fiscal, de modo a afetar todo o sistema tributário.  
Quanto à competência para instituir empréstimos compulsórios, entendemos que a medida deve ser 
atribuída apenas a União e aos Estados que, em razão de suas funções e responsabilidades, têm as 
necessárias condições para gerar os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes de 
calamidade pública. Ademais, a criação simultânea de empréstimo damente os contribuintes do 
município atingido pelo evento danoso.  
A não incidência do IPI nas aquisições feitas pelas entidades públicas é matéria que, a nosso ver, 
deve ser tratada pela legislação ordinária, considerando-se, inclusive, o conceito amplo e vago que a 
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expressão entidades públicas comporta. Além disso, qualquer imunidade tributária significa redução 
de recursos públicos para o atendimento das crescentes necessidade coletivas.  
A inclusão dos serviços na base econômica do principal imposto estadual resultou de estudos que 
aconselharam tal medida, pois o ISS atualmente pouco ou quase nada representa para a grande 
maioria dos Municípios. Para compensar a extinção do tributo, aumentou-se, de 20% para 25%, a 
participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto estadual e elevou-se 
consideravelmente a sua participação no Fundo de que trata o art. 277, item I, alínea "b".  
No que concerne à repartição da receita dos impostos indicados no art. 271, entendemos que, a vista 
dos dados disponíveis sobre o assunto, a alteração proposta viria a afetar a equidade estabelecida na 
distribuição de receitas entre as diferentes esferas de Governo.  
Em relação a vigência do novo Sistema Tributário, a modificação proposta acarretaria certamente 
sérios problemas, porquanto se trata que envolve aspectos técnicos e complexos  
dependentes de disciplinação em leis complementares, as quais requerem um prazo razoável para a 
sua elaboração, discussão e votação.  
No que diz respeito à supressão do art. 278, trata-se de providência prejudicial aos Estados, pois o 
dispositivo visa a compensá-los em razão da ocorrência da situação indicada no § 2o. do art. 261.  
As demais alterações referem-se a questões, que por sua natureza e especificidade, enquadram-se 
melhor na legislação infraconstitucional.  
Em face do exposto, e não obstante as razões apresentadas a favor da emenda, manifestamo-nos 
pela sua rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21213 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo alterando o Título VII  
Dê-se ao Título VII do projeto, a seguinte redação:  
TÍTULO VII - ORÇAMENTOS E SISTEMA TRIBUTÁRIO  
[...] 
CAPÍTULO III - O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
Art. VII.III.1. Os tributos incluídos no  
Sistema Tributário Nacional destinam-se a prover a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios das receitas necessárias para atender  
as obrigações constitucionais a seu cargo e são  
instituídos tendo em vista os seguintes  
princípios:  
I - serão tão equitativos e tão pouco  
onerosos quanto for possível;  
II - serão certos, conhecidos e de simples  
entendimento para o universo dos contribuintes, em  
especial no referente às quantidades a serem  
pagas, a ocasião em que se pagam e o modo de  
pagamento;  
III - serão lançados considerando a  
conveniência do contribuinte, quanto à maneira de  
cobrança e a ocasião do pagamento;  
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IV - serão econômicos, tanto nos custos de  
sua coleta em relação à arrecadação, quanto na  
consideração dos benefícios ou prejuízos e  
estímulo ou embaraço ao trabalho e à  
produtividade;  
V - serão arrecadados pela Federação, através  
de uma só entidade arrecadadora da União, salvo  
nos casos previstos no Capítulo IV, cobradas as  
taxas pelos Estados, Municípios, Distrito Federal  
e União.  
Art. VII.III.2. No âmbito da Federação  
poderão ser instituídos os seguintes tributos:  
I - impostos, cujo fato gerador decorre de  
situação independente de qualquer atividade  
estatal específica relativa ao contribuinte;  
II - taxas, em razão do exercício de  
atividades regulamentadas de poder de polícia ou  
pela utilização efetiva ou potencial, de serviços  
públicos específicos e divisíveis, prestados ao  
contribuinte ou postos à sua disposição;  
III - contribuições de melhorias, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas.  
§ 1o. Os impostos terão caráter pessoal e  
serão sempre proporcionais salvo caso de  
progressividade contida, previsto na alínea "a",  
do § 1o. do art. VII.IV.1.  
§ 2o. É vedada a utilização do imposto como  
instrumento de confisco ou como meio de violação,  
ainda que pequena e gradual, da essência dos  
direitos fundamentais à vida, à liberdade, à  
propriedade dos indivíduos conforme disposto no  
Título III desta Constituição.  
§ 3o. As taxas não poderão ter fatos  
geradores e/ou base de cálculo idênticos aos dos  
impostos, sendo também vedada a escolha de base de  
cálculo que seja o valor de bem, direito, negócio  
ou interesse.  
§ 4o. As contribuições de melhoria serão  
exigidas dos proprietários, tendo por limite total  
a despesa realizada.  
§ 5o. Cabe à Lei Complementar:  
I - estabelecer normas gerais de direito  
tributário, especialmente sobre:  
a) tributo, sua definição e espécies;  
b) impostos previstos nesta Constituição,  
seus fatos geradores e bases de cálculo;  
c) obrigação, crédito, lançamento, prescrição  
e decadência, em matéria tributária;  
II - prevenir e solucionar conflitos entre a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios;  
III - normatizar limitações constitucionais  
ao poder de tributar.  
[...] 
Justificativa: 
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Esta Emenda tem por escopo, à luz dos princípios que informam o Estado de Direito, a forma 
democrática de governo e a separação dos Poderes, estruturar a atividade financeira dos entes da 
Federação.  
Com realismo, a disciplina que se intenta impor quer aos orçamentos, no que concerne aos 
procedimentos da receita e da despesa públicas, quer ao Sistema Tributário, no que respeita à 
criação, arrecadação e partilha dos tributos, caracteriza-se por traços que mostram com 
transparência a oportunidade e o valor da adoção conjunta daqueles princípios. 
Em primeiro lugar, surgem os mecanismos da adoção da austeridade financeira como regra 
constitucionalmente inafastável e não mais como simples profissão de fé na esteira de episódios e 
especialíssimas conjunturas político-partidárias. Limitam-se as despesas em função das receitas, de 
maneira a mais explícita. Limita-se também o aumento das receitas segundo a razão de incremento 
do produto interno. E, em complementação, estipula-se como teto limitativo do valor da dívida pública 
da União o montante por esta atingindo na entrada em vigor da nova Constituição.  
Vem a seguir a disciplina do processo orçamentário, na qual ressaltam importantes vedações 
condizentes aos objetivos de austeridade no trato da coisa pública.  
Quanto por fim dos tributos, mantidos os princípios que na área já se impõe ao Estado, sobressaem 
os da modicidade, da economicidade e do caráter equitativo de qualquer das espécies tributárias. Os 
impostos ficam, todos eles, na competência da Federação, arrecadados, em regra, pela União. Para 
o imposto sobre a renda, estipula-se uma contenção na progressividade, em função no nível que se 
fixe para o mínimo insencional. O respeito às conveniências e à comodidade dos contribuintes é 
ponto de relevo.  
Esta Proposta de Emenda elaborada pelo Dr. Henry Maksound, sem dúvida serve como uma grande 
contribuição a todos os Constituintes e por se tratar de um subsídio do mais alto valor, é por mim 
apresentada.  
Parecer:   
   O eminente Constituinte apresenta Emenda Substitutiva ao Título VII - Tributo e Orçamentos.  
Na parte referente a Orçamentos, os dispositivos, em confronto com os do Substitutivo, não obstante 
os nobres propósitos do Autor, não se harmonizam com a sistemática que orienta o sistema de 
Planos e Orçamentos concebidos no Substitutivo.  
Quanto ao sistema Tributário, exceção feita ao que constitui mera repetição, a proposta representa 
uma revolução dentro do Substitutivo, como se vê dos seguintes pontos: explicitação detalhada de 
princípios; eliminação da imunidade para sindicatos; extensão da imunidade dos livros para outros  
veículos de comunicação; isenções para produtos e serviços básicos, já o nível constitucional, 
incluída aí as transferências de propriedade; ressarcimento do empréstimo compulsório pelo Estado 
ou Município atingido pela calamidade; vigência da lei dentro do próprio exercício; ICM e ISS na 
competência da União; disciplinação das alíquotas do imposto de renda que recai exclusivamente 
sobre pessoas físicas; disciplinação e fixação de percentuais do Fundos de Participação  
transferidas para lei complementar.  
A aceitação dessas novidades desfiguraria por completo a concepção que norteou o Substitutivo. 
Apenas com relação aos pontos comuns e à proibição de privilégios processuais para a Fazenda 
Pública é que a Emenda pode ser adotada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21334 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 195 do Substitutivo  
do Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"II - taxas, em razão do exercício do poder  
de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos,  
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prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição;" 
Justificativa: 
No Substitutivo, justifica a cobrança de taxas a utilização, pelo particular, de serviços públicos 
específicos e divisíveis.  
Tecnicamente, a definição de taxa não deveria constar de texto legal, menos ainda constitucional. 
Mas recomendável seria deixar à doutrina a responsabilidade de definir a taxa, até porque isso 
permitiria a evolução conceitual do instituto. 
Não obstante, a tradição no direito pátrio é conceituar legal ou constitucionalmente a taxa, a fim de 
evitar eventuais confusões com o imposto, de consequências desastrosas para o sistema tributário 
brasileiro, por implicar, em geral, invasões de competência. 
Se bem que, de ordinário, as taxas decorrem da prestação de serviços públicos específicos e 
divisíveis, ocorrem casos em que seria muito difícil aferir a divisibilidade, ainda que se trate de serviço 
público específico, como é o caso da iluminação pública.  
Essa, a razão pela qual se propõe suprimir do texto o termo “divisíveis”.   
Parecer:   
   Propõe a Emenda seja suprimido, no item II do art. 195, o termo "divisíveis".  
Examinando as razões invocadas para a emenda, concluímos que esta contribui efetivamente para o 
aperfeiçoamento do Substitutivo, porquanto torna mais funcional e prática a aplicação das taxas, sem 
desfigurar sua natureza e características fundamentais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21677 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 195, o seguinte parágrafo:  
Art. 195 - ........................ 
§ 2o. O não pagamento de tributo ou sua  
sonegação serão considerados, quando por dolo,  
crimes inafiançáveis tanto para o devedor quanto  
para os que participarem da fraude, especialmente  
os integrantes da fiscalização eventualmente  
coniventes com o ato. 
Justificativa: 
A não emissão de nota fiscal, ou documento correspondente, de fato-gerador de tributo, quando 
exigida em lei, será considerada crime inafiançável, sendo o consumidor parte legítima para suscitar 
providências cabíveis.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda o acréscimo de parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece que serão 
considerados crimes inafiançáveis o não pagamento de tributo ou sua sonegação,  
quando decorrentes de dolo.  
Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, entendemos que a matéria, em razão de sua 
natureza, deve ser tratada a nível de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:22139 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva ao Parágrafo Único do Artigo 195  
Proposição:  
"Sempre que possível os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. A  
administração tributária, especialmente para  
conferir efetividade a esses objetivos, poderá  
identificar, respeitados os direitos individuais e  
nos termos da lei, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte". 
Justificativa: 
A taxação sobre patrimônio representa uma iniquidade fiscal pois significa dupla-tributação da renda 
corrente (Imposto de Renda) e da renda líquida acumulada. Por definição é uma taxação 
discriminatória, na medida em que formas de patrimônio não podem ser identificadas até por 
dispositivo legal (fundos de renda fixa não personalizados).  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja suprimido o vocábulo "patrimônio" do parágrafo único do art. 195.  
É de se observar que a segunda parte do referido dispositivo visa assegurar efetividade aos 
princípios da personalização do imposto e o da graduação deste segundo a capacidade econômica 
do contribuinte.  
Para que tal efetividade ocorra é indispensável se identifiquem certos elementos, entre os quais um 
dos mais importantes é, sem dúvida alguma, o patrimônio.  
Ademais, o dispositivo não cria taxação sobre o patrimônio, mas objetiva sua identificação para que 
as obrigações tributárias relativas aos impostos de caráter pessoal sejam cumpridas de acordo com a 
capacidade econômica do contribuinte, o que, em resumo, significa a busca da verdadeira justiça 
fiscal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22316 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, do parágrafo único do artigo 195, a frase final:  
"...A administração tributária. Especialmente  
para conferir efetividade a esses objetivos,  
poderá identificar, respeitados os direitos  
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os  
rendimentos e as atividades econômicas do  
contribuinte. 
Justificativa: 
O texto a ser suprimido, além de desnecessário, é limitador do administrador tributário. São 
desnecessárias as menções aos direitos individuais e o cumprimento da lei, pois são regras maiores. 
A matéria deve ser tratada a nível de lei complementar.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja suprimido o segundo período do parágrafo único do art.195, que se refere 
aos princípios da personalização dos impostos e da graduação destes segundo a capacidade 
econômica do contribuinte.  
A parte cuja supressão se propõe forma, com a parte inicial, uma unidade lógica que traduz 
coerentemente a importância dos princípios e a necessidade de sua observância para se atingir o 
objetivo maior que é a justiça fiscal.  
Portanto, consideramo-la necessária, uma vez que exprime a relevância e dimensão dos objetivos 
insertos na primeira parte do dispositivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22389 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 195  
Dê-se ao parágrafo único do art. 195 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - Sempre que possível os  
tributos terão caráter pessoal e serão graduados  
conforme a capacidade econômica do contribuinte,  
segundo critérios fixados em lei complementar,  
assegurando-se a capacidade de investimento, bem  
como o estímulo ao processo profissional". 
Justificativa: 
A participação de cada contribuinte para o sustento dos gastos públicos não deve, em nenhuma 
hipótese, exceder a sua respectiva capacidade econômica. 
Com isso, evita-se que o poder de tributar possa inibir o progresso profissional, bem como 
comprometer o investimento empresarial.  
Parecer:   
   A Emenda visa alterar a redação do parágrafo único do art. 195.  
O princípio da personalização dos impostos complementa o da capacidade econômica do 
contribuinte, no qual se acha implícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a  
não prejudicá-lo no exercício de suas atividades.  
A limitação do poder de tributar consignada no item IV do art. 202 reforça a importância e validade de 
tais princípios.  
Consideramos, portanto, desnecessárias as modificações propostas na Emenda, razão por que nos 
manifestamos ela sua rejeição. 
   
   EMENDA:22724 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 195, inciso III  
No art. 195, inciso III, substitua-se a  
expressão 'despesa realizada' por 'custo da obra'  
e adicione-se o seguinte:  
'e por limite individual o acréscimo de valor  
do imóvel beneficiado'. 
Justificativa: 
Conforme enfatizou o tributalista GERALDO ATALIBA na exposição feita perante a Comissão, a 
contribuição de melhoria tem por fundamento exclusivo a valorização do imóvel causada por obra 
pública. Por isso mesmo, o valor que o ente tributante pode cobrar de cada proprietário está, 
necessariamente, limitado à valorização produzida em seu imóvel, conforme aliás, sempre 
dispuseram as Constituições Brasileiras e estabelece o Código Tributário Nacional. Daí ser 
necessário repor esse limite individual.  
Por outro lado, o limite total precisa ser definido pelo custo da obra, que tem conceito contábil preciso 
e legitima a tributação. A despesa realizada não coincide com aquele, normalmente, principalmente 
porque pode haver parcelas a pagar. Improcede alegação de que a maioria dos Prefeitos seriam 
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prepotentes, incapazes ou inidôneos e que, por isso, iriam usar custos orçamentários, o que, de resto 
revela ignorância sobre custo contábil. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao item III do art. 195, estabelecendo critérios para o 
cálculo e a cobrança da contribuição de melhoria.  
À vista de numerosas emendas relativas à matéria, pareceu-nos mais conveniente que tais critérios 
sejam fixados a nível de norma infraconstitucional, porquanto envolvem aspectos técnicos de grande 
complexidade.  
Face ao exposto, e não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, manifestamo-nos pela sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:23207 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dar ao inciso III do artigo 195 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
III - contribuições de melhoria que serão  
exigidas dos proprietários de imóveis beneficiados  
por obras públicas, tendo por limite total a  
despesa realizada e como limite individual o  
acréscimo de valor que da obra resultar para cada  
imóvel beneficiado. 
Justificativa: 
A Emenda visa proteger o cidadão de um tributo que, dos mais justos, deve ser técnica e 
corretamente aplicado.  
A contribuição de Melhoria tem fato gerador complexo. Para ele devem contribuir, além da realização 
de obra pública, que desta haja incremento de valor do imóvel. De outro lado, a quantificação do 
tributo deve estar limitada exatamente até o valor individual desse acréscimo, sob pena de o 
contribuinte ficar obrigado ao pagamento de uma contribuição, que não lhe trouxe nenhuma melhoria. 
A redação acima, corresponde do inciso II, do artigo 18 da atual Constituição.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao item III do art. 195, estabelecendo critérios para o 
cálculo e a cobrança da contribuição de melhoria.  
À vista de numerosas emendas relativas à matéria, pareceu-nos mais conveniente que tais critérios 
sejam fixados a nível de norma infraconstitucional, porquanto envolvem aspectos técnicos de grande 
complexidade.  
Face ao exposto, e não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, manifestamo-nos pela sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:23828 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Modifique-se a redação do no. II, do art. 195, para o seguinte:  
"II - taxas, em razão do exercício de atos de  
poder de polícia ou pela utilização efetiva de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 151  

 

serviços públicos específicos e divisíveis  
prestados ao contribuinte; e" 
Justificativa: 
O objetivo é restringir o conceito da taxa.  
Na modificação proposta eliminam-se as expressões “ou potencial” e “ou postos à sua disposição”, 
para corresponder à correta conceituação de taxa, rompendo com o discutido atendimento fiscalista 
vigente que amplia a área de incidência deste tributo.  
A ampliação do campo de incidência da incidência da taxa faz o instituto se assemelhar muito ao 
imposto quando nas sociedades modernas deve-se restringir o poder de tributar como proteção ao 
contribuinte.  
A taxa deve ser diferenciada do imposto em razão do conteúdo do serviço público prestado ao 
cidadão e por este requisitado; são serviços especiais que atendem de modo individualizado, 
enquanto o imposto acha-se destinado a atender às necessidades orçamentárias gerais traduzidos 
em benefícios gerais prestados à coletividade e, portanto, cobrado com maior amplitude e 
indiscriminadamente.  
Portanto, os serviços públicos “potenciais” ou “postos à disposição” e não utilizados pelo cidadão não 
podem, jamais, ser objeto de cobrança por parte do Estado sob a forma de taxa; constituem os 
dispêndios do Governo atendidos pelo imposto e como tais devem ser considerados.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao item II do art. 195, dele suprimindo as expressões "ou 
potencial" e "ou postos à sua disposição".  
Não obstante os argumentos apresentados a favor da Emenda, entendemos que não se deve 
restringir o conceito de taxa mediante a supressão das expressões acima citadas.  
O conceito expresso no item II do art. 195 baseia-se na doutrina nacional e estrangeira e na 
jurisprudência pátria, não havendo, portanto, razão alguma que justifique sua alteração.  
Trata-se, portanto, de conceito sedimentado e reconhecido pacificamente, e sua modificação 
certamente iria tumultuar o sistema tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24013 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 195 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da  
Comissão de sistematização, o seguinte parágrafo,  
renumerando-se como § 1o. o atual parágrafo único.  
§ 2o. As taxas não poderão ter base de  
cálculo próprio de impostos. 
Justificativa: 
A disposição ora sugerida constava do Projeto de Constituição e foi omitida no Substitutivo.  
Tecnicamente, as taxas não podem eleger base de cálculo própria de imposto não só porque isso as 
desfiguraria, senão ainda porque normalmente implicaria invasão de competência privativa.  
Não obstante, o dispositivo já consta da atual Constituição e tem elevado valor didático.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece que as 
"taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos".  
Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permitir clara e objetiva distinção entre os 
campos de incidência da taxa e do imposto, contribui efetivamente para uma racional e adequada 
aplicação de ambos os tributos e, consequentemente, para o próprio aprimoramento do sistema 
tributário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24268 PARCIALMENTE APROVADA 
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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  
Art. 140. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios poderão instituir os  
impostos, taxas e contribuições de melhoria  
previstos nesta Constituição.  
§ 1o. Os impostos terão caráter pessoal,  
graduados segundo a capacidade econômica do  
contribuinte podendo a administração tributária  
identificar o patrimônio, os rendimentos e as  
atividades econômicas de cada um, respeitados os  
direitos individuais e nos termos da lei.  
§ 2o. As taxas serão devidas em razão do exercício  
de atos do poder de polícia ou pela utilização,  
virtual ou real, de serviços públicos específicos,  
prestados ao contribuinte ou colocados à sua  
disposição, não podendo ter base de cálculo  
própria de impostos.  
§ 3o. As contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis resultante da realização de  
obras públicas, são exigidas dos proprietários  
respectivos tendo por limite total a despesa  
realizada.  
§ 4o. Mediante convênio, a União, os Estados,  
o Distrito Federal e os Municípios poderão  
delegar, uns aos outros, atribuições de  
administração tributária, bem como coordenar ou  
unificar serviços de fiscalização e arrecadação de  
tributos.  
§ 5o. Cabe aos Municípios instituir as  
seguintes contribuições especiais:  
a) de custeio de obras ou serviços  
resultantes do uso do solo urbano, exigível de  
quem promover atos que impliquem aumento de  
equipamentos urbanos em área determinada, e será  
graduada em função do custo desse acréscimo;  
b) para eliminação ou controle de atividade  
poluente.  
Art. 141. Cabe à lei complementar dispor  
sobre conflitos de competência, em matéria  
tributária, nas três esferas administrativas,  
regular limitações constitucionais ao poder de  
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tributar e estabelecer normas gerais em matéria  
tributária especialmente sobre:  
I - definição dos tributos e suas espécies,  
bem assim, em relação aos impostos discriminados  
nesta Constituição, dos respectivos fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes; e  
II - obrigação, lançamento, crédito,  
prescrição e decadência.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   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:24799 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo 2o. ao artigo 195 com a seguinte redação:  
"O imóvel de propriedade privada cuja  
utilização sofrer restrições a ele especificamente  
aplicáveis em virtude de seu interesse histórico,  
artístico ou ecológico, ficará isento de impostos,  
podendo o seu proprietário requerer tratamento  
fiscal diferenciado relativamente a outros  
impostos a que esteja sujeito." 
Justificativa: 
O poder público tem o dever de impor a imóveis de propriedade privada restrições a eles 
especificamente aplicáveis em virtude de seu relevante interesse histórico, artístico ou ecológico.  
Os imóveis que se tornam alvo de tais restrições, em casos frequentes, sofrem diminuição de valor. 
Deve o Estado minorar os efeitos provocados pelas restrições a eles impostas.  
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A isenção dos impostos que recaem sobre os imóveis em referência é a primeira a ser tomada, 
seguindo-se o tratamento fiscal diferenciado a ser pleiteado pelo proprietário.  
Parecer:   
   Visa a presente Emenda o acréscimo ao art. 195 de parágrafo em que se estabelece imunidade 
tributária para o imóvel de propriedade privada cuja utilização sofrer restrições a ele especificamente 
aplicáveis em virtude de seu interesse histórico, artístico ou econômico.  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos que a isenção nela sugerida 
constitui benefício fiscal que, em face de sua natureza e peculiaridades, deve ser objeto da legislação 
ordinária de cada entidade política tributante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24800 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Elimine-se do inciso III do art. 195 a parte  
final que diz "tendo por limite total a despesa  
realizada" passando a ter a seguinte redação:  
"III - Contribuição de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas". 
Justificativa: 
A contribuição de melhoria é forma de tributo que apresenta dificuldades de aplicação, o que impediu, 
até agora, apesar do seu sentido social, de ser posta em prática.  
Estabelecer o limite de sua incidência em função da despesa constituirá uma complicação a mais 
pela complexidade da apuração da parte da despesa que deve ser aplicada a cada imóvel 
beneficiado.  
Autorizada constitucionalmente a “contribuição de melhoria” ficará a cargo da legislação ordinária 
dispor sobre sua forma de cálculo e arrecadação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão, no item III do art.195, da frase "tendo por limite total a despesa 
realizada".  
Examinando detidamente a matéria objeto da Emenda, chegamos à conclusão de que, em razão de 
sua complexidade e dificuldade de aplicação, é mais conveniente excluí-la do Substitutivo, deixando 
sua disciplinação à norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:24801 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 195 parágrafo dispondo:  
"Os débitos fiscais junto a União, aos  
estados e aos municípios poderão ser compensados  
pelo contribuinte, mediante a utilização de  
créditos por ele possuídos em relação ao fisco,  
proibida a aquisição de créditos de terceiros". 
Justificativa: 
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1. Há pessoas físicas e jurídicas que são credoras junto as Prefeituras aos Estados e à União, porém 
não recebem.  
A proposição visa permitir aos contribuintes utilizar créditos que possuem junto à União, aos Estados 
e aos Municípios, para a liquidação de seus débitos fiscais. 
A possibilidade concedida aos contribuintes ajudará a por freio aos gastos sem provisão orçamentária 
e, particularmente, a desapropriações realizadas sem reserva do pagamento correspondente.  
É pois instrumento de disciplinamento dos gastos públicos.  
2. Vedamos a aquisição de créditos de terceiros para impedir benefícios de “deságio” a serem 
usufruídos pelo contribuinte.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja acrescido um parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece a 
compensação dos débitos fiscais dos contribuintes, bem como a forma de se efetivá-la.  
Trata-se de matéria que, pela sua natureza e peculiaridades, entendemos não deve ser tratada a 
nível de norma constitucional, mas sim no âmbito da legislação complementar ou ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25253 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao "caput" do Art. 195 e incisos do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art.195 - Os tributos componentes do Sistema  
Tributário Nacional a serem instituídos pela  
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  
segundo as respectivas competências discriminadas  
neste Capítulo, são exclusivamente os seguintes:  
I. impostos, obedecida a discriminação de  
competência e a destinação de receitas  
estabelecidas neste Capítulo.  
II. taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição;  
III. contribuições de melhoria, pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas;  
IV. contribuições paritárias dos empregados e  
dos empregadores para o custeio da Previdência  
Social.  
V. contribuições no interesse de categorias  
econômicas ou profissionais;  
VI. empréstimo compulsório, para o caso de  
calamidade pública." 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa indica que o primeiro artigo do Sistema Tributário Nacional deva discriminar, 
desde logo, todos os tributos que o compõe, evitando, assim, que se dispersem pelos demais 
capítulos ou artigos outras prestações compulsórias, o que dificultaria a caracterização dos tributos, 
bem como a própria interpretação da Constituição.  
Parecer:   
   A presente Emenda visa dar nova redação ao "caput" do art. 195, a fim de se incluir entre os 
tributos determinadas contribuição sociais e o empréstimo compulsório.  
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Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, entendemos que as contribuições e os 
empréstimos compulsórios, em razão de certas características próprias, devem ser mantidos 
paralelamente às demais espécies tributárias, observando-se, quanto às contribuições, o disposto no 
art. 202, itens I e III, e aplicando-se aos empréstimos o disposto na alínea "a" do item III desse artigo 
e outras restrições especificadas nos dispositivos a eles relativos.  
Estando sujeitos às condicionantes expressas nas disposições que regulam sua criação, verifica-se 
que as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios passam a constar do sistema tributário 
com as necessárias limitações, nele se integrando de forma harmônica e equilibrada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25460 PARCIALMENTE APROVADA 
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 195 passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 195  
III - Contribuição de melhoria, pelo  
beneficiamento de imóveis decorrentes de obras  
públicas. 
Justificativa: 
Na forma com que dispõe a Alínea III, a contribuição de melhoria seria devida pela valorização do 
imóvel.  
Cabe relembrar que existe rigorosa divergência conceitual entre valorização e beneficiamento. Nem 
todo o beneficiamento implica necessariamente em valorização. Por outro lado, é copiosa a doutrina 
sobre as interpretações do conceito de “valorização”, bem como sobre as dificuldades de 
operacionalização do conceito. A emenda Passos Porto à vigente Constituição, que substituiu o 
conceito de valorização pelo de beneficiamento, representou inegável avanço no aperfeiçoamento 
legal do instituto tributário, após históricas reivindicações dos movimentos municipalistas.  
O acolhimento da presente emenda funda-se, portanto, não somente na questão técnica de 
compatibilização formal em um mesmo dispositivo dos Anteprojetos, mas também representará a 
ratificação de conquista histórica para a maior autonomia financeira e administrativa das 
municipalidades.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente Emenda, a alteração da redação do item III do art. 195, que trata da 
contribuição de melhoria.  
Pelo exame da Emenda, verificamos que ela contém aspecto que contribui para o aperfeiçoamento 
da redação do referido dispositivo e, por conseguinte, para melhor aplicação do tributo, razão por que 
somos pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se os seguintes itens ao art. 195  
do Projeto de Constituição, alterando  
concomitantemente a redação do Parágrafo Único do  
Art. 200 e suprimindo os Art. 196 e 201:  
Art. 195 ....................................  
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IV - contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse de categorias  
profissionais, cuja criação seja autorizada por  
esta Constituição; e  
V - empréstimo compulsório.  
..................................................  
Art. 200 ....................................  
Parágrafo único - Os empréstimos compulsórios  
somente poderão tomar por base fatos geradores  
compreendidos na competência da peça jurídica de  
direito público que os instituir e deverão ser  
devolvidos em dinheiro, monetariamente corrigidos,  
no prazo máximo de três anos. 
Justificativa: 
Esta emenda procura harmonizar com a doutrina e o Código Tributário Nacional as contribuições 
diferentes dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, assim como os empréstimos 
compulsórios, reincluindo essas prestações compulsórias nas espécies de tributos.  
Realmente, tributo é qualquer prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção de ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3° do 
Código Tributário Nacional). Esse conceito também é doutrinário e mesmo do senso comum, pois se 
prestação não fosse tributo nem punição, teria que ser voluntária e, portanto, uma doação de pessoa 
física ao Estado.  
Torna-se necessário repor aludidas contribuições especiais e os empréstimos compulsórios entre os 
tributos, afim de prevenir demandas judiciais e discussões administrativas.  
O Professor Geraldo Ataliba e outros tributaristas nacionais e estrangeiros sustentam a natureza 
tributária das prestações citadas e, mais que os empréstimos compulsórios são na verdade impostos 
restituíveis.  
Com efeito nesta reinclusão tributária, está sendo suprimida a parte final do parágrafo único do art. 
200 e totalmente o art. 207 do Projeto. Isso porque às contribuições especiais e aos empréstimos 
compulsórios devem ser aplicadas, no que couberem, todas as condicionantes referentes aos 
tributos.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda sejam acrescentadas ao art. 195 mais dois itens, alterando-se 
concomitantemente a redação do parágrafo único do art. 200 e suprimindo-se os arts. 196 e 201.  
Entendemos que as contribuições indicadas no art. 201, bem como os empréstimos compulsórios, em 
razão de certas características próprias, devem ser mantidos paralelamente às demais figuras 
tributárias, observando-se, quanto às contribuições, o disposto no art. 202, itens I e III, e aplicando-se 
aos empréstimos o disposto na alínea "a" do item III e as restrições constantes das disposições do 
Substitutivo que os disciplinam.  
Estando sujeitos a várias regras que condicionam sua cri- ação, verifica-se que as contribuições e os 
empréstimos compulsórios passam a constar do sistema tributário com as necessárias limitações, 
nele se integrando de forma harmônica e equilibrada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso III, Art. 195  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de", pelas palavras, "pelo benefício de". 
Justificativa: 
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Deve ser mantido o termo benefício, vez que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao 
tributo, mantendo-se ainda a relação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Inclusive é importante frisar que a tradição brasileira não possibilitou a cobrança desta exação com 
base na valorização, comprovando que está pela sua inaplicação desde sua instituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26067 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 195, item II, a parte  
posterior a taxas: "em razão.... ou postos a sua  
disposição". 
Justificativa: 
A parte a suprimir especifica os fatos geradores das taxas, matéria que não cabe num texto 
constitucional. A doutrina define as hipóteses de incidência do tributo e o Código Tributário Nacional 
as transpõe para o Direito.  
Parecer:   
   Visa a Emenda suprimir, no item II do art. 195, a expressão "em razão... ou postos a sua 
disposição", posterior à palavra taxas.  
A referida expressão, com que se conceituam as taxas, traz os elementos essenciais à 
caracterização do tributo, os quais já se acham há longo tempo reconhecidos e sedimentados  
na doutrina e na jurisprudência.  
Assim, entendemos conveniente a sua inclusão no texto constitucional, tanto pelo seu valor didático 
como meio de assegurar a plena aplicação do tributo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 195, item III, a parte  
subsequente à contribuição de melhoria: "pela  
valorização... a despesa realizada". 
Justificativa: 
Não pertence a uma Constituição estabelecer os fatos geradores de qualquer espécie de tributo, mas 
sim ao Código Tributário ou mesmo à lei instituidora. De resto, a contribuição de melhoria é tributo 
secular, possuindo conceituação sedimentada.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda suprimir, no item III do art. 195, a expressão "pela valorização... a despesa 
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realizada", subsequente a contribuição de melhoria.  
Pelo exame da Emenda, concluímos que ela contribui em parte para o aperfeiçoamento do dispositivo 
e, em consequência, para a aplicação do tributo, razão por que nos manifestamos pela sua 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26573 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do no. II, do art. 195, para o seguinte:  
"II - taxas, em razão do exercício de atos de  
poder de polícia ou pela utilização efetiva de  
serviços públicos específicos e divisíveis  
prestados ao contribuinte; e" 
Justificativa: 
O objetivo é restringir o conceito da taxa.  
Na modificação proposta eliminam-se as expressões “ou potencial” e “ou postos à sua disposição”, 
para corresponder à correta conceituação de taxa, rompendo com o discutido atendimento fiscalista 
vigente que amplia a área de incidência deste tributo.  
A ampliação do campo de incidência da incidência da taxa faz o instituto se assemelhar muito ao 
imposto quando nas sociedades modernas deve-se restringir o poder de tributar como proteção ao 
contribuinte.  
A taxa deve ser diferenciada do imposto em razão do conteúdo do serviço público prestado ao 
cidadão e por este requisitado; são serviços especiais que atendem de modo individualizado, 
enquanto o imposto acha-se destinado a atender às necessidades orçamentárias gerais traduzidos 
em benefícios gerais prestados à coletividade e, portanto, cobrado com maior amplitude e 
indiscriminadamente.  
Portanto, os serviços públicos “potenciais” ou “postos à disposição” e não utilizados pelo cidadão não 
podem, jamais, ser objeto de cobrança por parte do Estado sob a forma de taxa; constituem os 
dispêndios do Governo atendidos pelo imposto e como tais devem ser considerados.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao item II do art. 195, dele suprimindo as expressões "ou 
potencial" e "ou postos à sua disposição".  
Não obstante os argumentos apresentados a favor da Emenda, entendemos que não se deve 
restringir o conceito de taxa mediante a supressão das expressões acima citadas.  
O conceito expresso no item II do art. 195 baseia-se na doutrina nacional e estrangeira e na 
jurisprudência pátria, não havendo, portanto, razão alguma que justifique sua alteração.  
Trata-se, portanto, de conceito sedimentado e reconhecido pacificamente, e sua modificação 
certamente iria tumultuar o sistema tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26772 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título VII, art. 195,  
Parágrafo Único  
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Substitua-se a expressão "sempre que possível"  
pela expressão, "por princípio." 
Justificativa: 
A expressão proposta, além de maior rigorismo, com relação a técnica legislativa constitucional, torna 
evidente, que a norma representa efetivo enunciado de princípios do sistema tributário proposto.  
Estou certo de que a doutrina, ao tratar da matéria, destacará este comando constitucional, como 
relevante instrumento de justiça tributária e de defesa do contribuinte.  
Parecer:   
   Visa a Emenda substituir, no parágrafo único do art. 195, a expressão "sempre que possível" pela 
expressão "por princípio".  
Entendemos que a expressão "sempre que possível" traduz melhor o verdadeiro sentido e alcance do 
dispositivo, considerando que efetivamente nem sempre é possível atribuir caráter pessoal a todos os 
impostos, sobretudo aos impostos chamados indiretos.  
Ademais, a expressão "por princípio" afetaria a boa redação do dispositivo, porquanto este trata 
especificamente de princípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26773 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VII Artigo 195  
Acrescente-se ao Artigo 195, Parágrafo com a  
seguinte redação:  
"As taxas não poderão ter base de cálculo  
própria de impostos". 
Justificativa: 
Trata-se de Comando Constitucional já consagrado, o qual, além de prevenir conflitos de 
competência, constitui inarredável princípio de defesa do contribuinte contra o arbítrio do poder de 
tributos.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece que as 
"taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos".  
Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permitir clara e objetiva distinção entre os 
campos de incidência da taxa e do imposto, contribui efetivamente para uma racional e adequada 
aplicação de ambos os tributos e, consequentemente, para o próprio aprimoramento do sistema 
tributário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26787 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 195 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, elaborado, pelo Relator  
da Comissão de Sistematização, parágrafo com a  
seguinte redação, passando o seu atual parágrafo  
único a ser § 2o.  
" § 1o. Os tributos destinam-se a prover a  
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União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios de receitas para satisfazer as  
necessidades públicas a seu cargo, e terão em  
vista, principalmente, os seguinte objetivos:  
I - justa social;  
II - desenvolvimento equilibrado entre as  
diferentes regiões do País."; 
Justificativa: 
A disposição ora sugerida, além de completar os princípios fundamentais da tributação brasileira, é 
essencial para a clara definição, diante da evolução social do Estado moderno, dos casos em que os 
mecanismos de intervenção na iniciativa privada devem ser obrigatoriamente traduzidos em tributos e 
submetidos à observância dos princípios jurídicos daí recorrentes.  
Trata-se do simples restabelecimento de dispositivo constante do Projeto, omitido no Substitutivo.  
Parecer:   
   A presente Emenda consiste em acrescentar determinado dispositivo à Seção I do Capítulo I do 
Título VIII, pelo qual se indicam a destinação geral dos tributos e os seus objetivos básicos.  
Sem embargo das razões invocadas a favor da Emenda, entendemos que tal dispositivo é 
desnecessário, porquanto os objetivos que expressa consideram-se vinculados à natureza e  
aos fins dos tributos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26795 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Título VII, Capítulo I,  
Seção, art. 195,  
Item II.  
Suprima-se a palavra "divisíveis." 
Justificativa: 
As taxas, por sua natureza de contrapartida, são tributos de largo alcance social e constituem 
instrumento de integração entre o Estado e a Comunidade beneficiada. 
Na prática todavia, tem sido extremamente difícil a cobrança de taxas em função da exigência 
constitucional, de que os serviços “divisíveis”, segundo os contribuintes.  
Como é evidente, este atributo essencial, não pode ser satisfeito na maioria dos serviços públicos de 
uso comum, embora específicos e necessários.  
A Emenda proposta, corrige a distorção, restabelecendo norma já aprovada na Subcomissão de 
tributos e respectiva Comissão Temática.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda seja suprimido, no item II do art. 195, o termo "divisíveis".  
Examinando as razões invocadas para Emenda, concluímos que esta contribui efetivamente para o 
aperfeiçoamento do Substitutivo, por quanto torna mais funcional e pratica a aplicação das taxas, sem 
desfigurar sua natureza e características fundamentais.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:26821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - INCISO III, ART. 195  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Deve ser mantido o termo benefício, vez que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao 
tributo, mantendo-se ainda a relação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Inclusive é importante frisar que a tradição brasileira não possibilitou a cobrança desta exação com 
base na valorização, comprovando que está pela sua inaplicação desde sua instituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26983 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO VII - Da Tributação e do Orçamento  
CAPÍTULO I - Do Sistema Tributário Nacional  
SEÇÃO I - Dos Princípios Gerais  
Dá nova redação ao inciso III, do Artigo 195,  
do Anteprojeto, que passará a ter o seguinte texto:  
Art. 195 - ...................  
III - Contribuição de melhoria pela  
valorização de imóveis, decorrentes de obras  
públicas nas condições e limites que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
Por tradição, a contribuição de melhoria resulta do rateio entre os contribuintes e o Poder Público, 
sendo que este, geralmente, contribui com 1/3 (um terço) do valor das obras geradoras dessas taxas.  
Com a redação do Anteprojeto não fica clara a prática do rateio, e isso deve ser tratado por ocasião 
da elaboração do Código Tributário Nacional.  
Nesse sentido são os termos desta emenda.  
Parecer:   
   A Emenda visa a dar nova redação ao item III do art. 195, que trata da contribuição de melhoria.  
Pelo exame da Emenda, verificamos que ela contém aspectos que consideramos válidos e 
pertinentes, razão pela qual os adotamos para a elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27084 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Artigo 195, inciso III  
Dê-se a seguinte redação:  
- contribuição de melhoria, pela valorização  
de imóveis decorrentes de obras públicas. 
Justificativa: 
Cabe à legislação ordinária definir os parâmetros de cobrança.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a supressão, no item III do art.195, da frase "tendo por limite total a despesa 
realizada".  
Examinando detidamente a matéria objeto da Emenda, chegamos à conclusão de que, em razão de 
sua complexidade e dificuldade de aplicação, é mais conveniente excluí-la do Substitutivo, deixando 
sua disciplinação à norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:27482 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Da nova redação ao parágrafo único do artigo 195.  
Art. 195 - ........................  
§ único - Os impostos serão predominantes  
pessoais e progressivos. Para assegurar esses  
objetivos o grau de eficácia da administração  
tributária deverá ser comprovado anualmente,  
podendo esta identificar o patrimônio, os  
rendimentos e as atividades econômicas dos  
contribuintes, respeitados os direitos individuais  
e os termos da lei. 
Justificativa: 
A mudança na redação visa a maior objetividades e consistência do dispositivo. Inicialmente cabe 
observar que nem todo imposto pode ser pessoal e progressivo como seria desejável num país de 
renda altamente concentrada, mas no conjunto dos impostos estas características devem ter 
predominância. Tal como redigido o parágrafo pode gerar mais obstáculos que soluções. Isto porque 
os impostos graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte podem apresentar-se como 
progressivos, proporcionais ou mesmo regressivos em relação à renda, conforme exemplo numérico 
a seguir: 

CONTRIBUINTES RENDA 
Cz$ 

REGRESSIVO 
Cz$ 

% PROPORCIONAL 
Cz$ 

% PROGRESSIVO 
Cz$ 

% 

A 100,00 14,00 14,0 10,00 10,0 5,00 5,0 

B 200,00 23,00 11,5 20,00 10,0 14,00 7,0 

C 400,00 44,00 11,0 40,00 10,0 32,00 8,0 

D 500,00 50,00 10,0 50,00 10,0 47,00 9,4 

E 700,00 63,00 9,0 70,00 10,0 84,00 12,0 

A tributação segundo a capacidade do contribuinte, em oposição ao princípio do benefício, apenas 
afirma que os mais ricos, os de maiores rendas ou os que consomem mais devem pagar mais. 
Enquanto os conceitos de progressividade, regressividade e proporcionalidade estão associados às 
proporções do imposto pago sobre cada um dos índices que se queira utilizar.  
No exemplo utilizou-se a renda como índice.  
Além do dispositivo não assegurar a progressividade pede ainda obstaculizar a administração 
tributária ou impedir a criação de impostos baseados no benefício, como o IPVA. Nos lançamentos de 
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ofício envolvendo vários exercícios o montante do crédito tributário costuma ser bastante elevado. 
Sem argumentos para negar o lançamento o contribuinte costuma argumentar pela incapacidade de 
suportá-lo. Atualmente tal argumento não é considerado. A vigorar o dispositivo proposto, o julgador 
terá de levá-lo em consideração e a administração tributária terá a difícil, se não impossível, tarefa de 
comprová-lo como incorreto.  
A efetividade da administração tributária tal como concebida pelo dispositivo é inútil. Nada acrescenta 
ao que hoje existe. O que se necessita assegurar é uma administração tributária eficaz. O conceito de 
eficácia já é bastante conhecido na terminologia do orçamento-programa. Daí ser mais útil que o de 
efetividade. Para que a administração tributária seja eficaz é necessário que ela faça com que a 
arrecadação efetiva coincida com a arrecadação potencial. Isso não tem sido feito por falta de 
recursos e pela má utilização dos recursos existentes. Nunca se cobrou do governo (Executivo) 
comprovação desse grau de eficácia. Por questões de justiça tributária, de concepção incontroversa, 
que é a de fazer com que todos sejam iguais perante a lei, a comprovação da eficácia deve ser 
exigida anualmente por ocasião da proposta orçamentária. Só assim será possível aos bons 
contribuintes saberem o quanto o governo está se empenhando para eliminar seus desleais 
competidores, os sonegadores.  
No Código de Finanças Públicas o conceito de eficácia poderá ser definido e operacionalizado, 
conforme estudos já existentes.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do art. 195, que trata dos princípios da 
personalização dos impostos e da graduação destes segundo a capacidade econômica do 
contribuinte.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, parece-nos que a redação por ela sugerida 
não contribui para o aperfeiçoamento do dispositivo, porquanto altera o sentido e o alcance dos 
princípios nele inscritos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27748 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ATIVIDA  
Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 195.  
Art. 195 - .....................  
§ único - Os impostos serão predominantemente  
pessoais e progressivos, para assegurar esses  
objetivos o grau de eficácia da administração  
tributária deverá ser comprovado anualmente,  
podendo esta identificar o patrimônio, os  
rendimentos e as atividades econômicas dos  
contribuintes, respeitados os direitos individuais  
e os termos da lei. 
Justificativa: 
A mudança na redação visa a maior Objetividades e consistência do dispositivo. Inicialmente cabe 
observar que nem todo imposto pode ser pessoal e progressivo como seria desejável num país de 
renda altamente concentrada, mas no conjunto dos impostos estas características devem ter 
predominância. Tal como redigido o parágrafo pode gerar mais obstáculos que soluções. Isto porque 
os impostos graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte podem apresentar-se como 
progressivos, proporcionais ou mesmo regressivos em relação à renda, conforme exemplo numérico 
a seguir: 

CONTRIBUINTES RENDA 
Cz$ 

REGRESSIVO 
Cz$ 

% PROPORCIONAL 
Cz$ 

% PROGRESSIVO 
Cz$ 

% 

A 100,00 14,00 14,0 10,00 10,0 5,00 5,0 

B 200,00 23,00 11,5 20,00 10,0 14,00 7,0 
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C 400,00 44,00 11,0 40,00 10,0 32,00 8,0 

D 500,00 50,00 10,0 50,00 10,0 47,00 9,4 

E 700,00 63,00 9,0 70,00 10,0 84,00 12,0 

A tributação segundo a capacidade do contribuinte, em oposição ao princípio do benefício, apenas 
afirma que os mais ricos, os de maiores rendas ou os que consomem mais devem pagar mais. 
Enquanto os conceitos de progressividade, regressividade e proporcionalidade estão associados às 
proporções do imposto pago sobre cada um dos índices que se queira utilizar.  
No exemplo utilizou-se a renda como índice.  
Além do dispositivo não assegurar a progressividade pede ainda obstaculizar a administração 
tributária ou impedir a criação de impostos baseados no benefício, como o IPVA. Nos lançamentos de 
ofício envolvendo vários exercícios o montante do crédito tributário costuma ser bastante elevado. 
Sem argumentos para negar o lançamento o contribuinte costuma argumentar pela incapacidade de 
suportá-lo. Atualmente tal argumento não é considerado. A vigorar a dispositivo proposto, o julgador 
terá de leva-lo em consideração e a administração tributária terá a difícil, se não impossível, tarefa de 
comprová-lo como incorreto.  
A efetividade da administração tributária tal como concebida pelo dispositivo é inútil. Nada acrescenta 
ao que hoje existe. O que se necessita assegurar é uma administração tributária eficaz. O conceito de 
eficácia já é bastante conhecido na terminologia do orçamento-programa. Daí ser mais útil que o de 
efetividade. Para que a administração tributária seja eficaz é necessário que ela faça com que a 
arrecadação efetiva coincida com a arrecadação potencial. Isso não tem sido feito por falta de 
recursos e pela má utilização dos recursos existentes. Nunca se cobrou do governo (Executivo) 
comprovação desse grau de eficácia. Por questões de justiça tributária, de concepção incontroversa, 
que é a de fazer com que todos sejam iguais perante a lei, a comprovação da eficácia deve ser 
exigida anualmente por ocasião da proposta orçamentária. Só assim será possível aos bons 
contribuintes saberem o quanto o governo está se empenhando para eliminar seus desleais 
competidores, os sonegadores.  
No Código de Finanças Públicas o conceito de eficácia poderá ser definido e operacionalizado, 
conforme estudos já existentes.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do art. 195, que trata dos princípios da 
personalização dos impostos e da graduação destes segundo a capacidade econômica  
do contribuinte.  
Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, parece-nos que a redação por ela sugerida 
não contribui para o aperfeiçoamento do dispositivo, porquanto altera o sentido e o alcance dos 
princípios nele inscritos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28313 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA:  
Dê-se nova redação ao item III do artigo 195.  
"III - contribuição de melhoria, decorrente  
de obras públicas, tendo por limite total a  
despesa realizada". 
Justificativa: 
Objetiva a presente emenda suprimir a expressão “pela valorização de imóveis” cuja inclusão 
inviabilizará a implementação do tributo.  
Deve-se ressaltar que semelhante dispositivo existia na definição da contribuição de melhoria e, após 
anos de discussões e lutas procurando permitir aos Municípios e arrecadação da contribuição, foi 
retirado. O seu retorno constituir-se-á em enorme retrocesso, com perdas significativas em relação ao 
modelo vigente, o que, certamente, não é nosso objetivo.  
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Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de excluir dele a expressão "pela 
valorização de imóveis", que inviabilizaria a aplicação da contribuição de melhoria.  
Consideramos inadequada a supressão proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela valorização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se 
não houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do supracitado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28682 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Parágrafo único do Art. 195 a  
expressão inicial "Sempre que possível..." 
Justificativa: 
A Constituição dos impostos não pode se sujeitar às contingenciais de avaliações subjetivas, não 
raro, ponto de partida para a adoção de medidas discricionárias que é dever do legislador prescrever 
do texto Constitucional.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda se suprima a expressão "sempre que possível", constante do parágrafo único 
do art. 195.  
Trata-se da expressão que traduz objetivamente o alcance do princípio da personalização do 
imposto, porque de fato nem sempre é possível atribuir caráter pessoal a todos os imposto, 
principalmente aos impostos indiretos, que ainda constituem importantes fontes de receita para todos 
níveis de Governo.  
Portanto, deve, a nosso ver, ser mantida a referida expressão naquele dispositivo, razão por que 
somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:28958 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o segundo período do § Único do  
art. 195, ficando o referido parágrafo com a  
seguinte redação:  
§ Único Por princípio, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. 
Justificativa: 
A segunda parte desse parágrafo, no projeto, autoriza um cadastramento global de contribuinte e não 
o cadastramento específico de cada tributo. Isso poderá resultar num agravamento intolerável da 
tributação.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda seja suprimido o segundo período do parágrafo único do art.195, que se refere 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 167  

 

aos princípios da personalização dos impostos e da graduação destes segundo a capacidade 
econômica do contribuinte.  
A parte cuja supressão se propõe forma, com a parte inicial, uma unidade lógica que traduz 
coerentemente a importância dos princípios e a necessidade de sua observância para se atingir o 
objetivo maior que é a justiça fiscal.  
Portanto, consideramo-la necessária, uma vez que exprime a relevância e dimensão dos objetivos 
insertos na primeira parte do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28983 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que seja dado ao Art. 195, item II, a  
seguinte redação:  
II - Taxas, em razão do exercício de atos de  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos  
prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição; e 
Justificativa: 
A palavra divisível retirada do texto do Projeto de Constituição, restringe muito a ação do Poder 
Público na cobrança de serviços essenciais e onerosos, como é o caso da iluminação pública. A 
retirada da palavra do texto não compromete a definição de taxas e dará condições de gerar recursos 
para o Poder Público oferecer bons serviços neste setor para as populações urbanas.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda seja suprimido, no item II do art. 195, o termo "divisíveis".  
Examinando as razões invocadas para Emenda, concluímos que esta contribui efetivamente para o 
aperfeiçoamento do Substitutivo, por quanto torna mais funcional e pratica a aplicação das taxas, sem 
desfigurar sua natureza e características fundamentais.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:29129 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO  
DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao Título VII a seguinte redação:  
Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Dos Tributos e demais exações pecuniárias  
Art. - O sistema tributário nacional,  
instituído com fundamento nos princípios da  
igualdade e da progressividade, compreende as  
seguintes espécies imponíveis:  
I - impostos, que podem ser:  
a) ordinários;  
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b) extraordinários;  
II - taxas, arrecadadas em razão:  
a) do poder de polícia;  
b) da utilização efetiva ou potencial de  
serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição;  
III - contribuições, que podem ser:  
a) de melhoria;  
b) especiais, de caráter econômico,  
previdenciário e corporativo; e  
IV - empréstimo compulsório.  
[...] 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização contém diversos preceitos que, não 
obstante versarem temas de interesse público ou social, não consubstanciam matéria própria de texto 
constitucional, consoante a melhor doutrina e a experiência pátria e alienígena.  
Como é fácil observar, constitui inequívoca aspiração de toda a sociedade brasileira que, do seio da 
Assembleia conciso, substancioso e com regras destinadas a assegurar, ao contrário de 
Constituições anteriores a exigência de uma ordem jurídica fundamental capaz de atender, ao longo 
do tempo, sem modificações, à solução dos conflitos inerentes ao desenvolvimento e à dinâmica 
social.  
Para a consecução desse desiderato, impõe-se algumas alterações do Título VII do referido 
substitutivo, não só para escoimá-lo de matéria que encontraria melhor disciplina na legislação infra-
inconstitucional, como também para ordenar, de maneira mais adequada, esses temas, resumindo 
num só Título, todos os assuntos pertinentes, dispersos ao longo do documento originário da 
Comissão de Sistematização.  
Dessa forma, a Emenda, sem prejuízo dos propósitos que nortearam a elaboração do substitutivo, 
reduz o número de preceitos de que se compõe o Título VII suprimindo-se aqueles que não versam 
matéria de nível constitucional que criam para a União despesas de mensuração imprevisível e 
fundindo-se os que tratavam de matéria idêntica. 
Parecer:   
   Como consta da própria Justificação da Emenda, esta, "sem prejuízo dos propósitos que nortearam 
a elaboração do substitutivo, reduz o número de preceitos de que se compõe o Título VIII, 
suprimindo-se aqueles que não versam matéria de nível constitucional, que criam, para a União, 
despesas de mensuração imprevisível e fundindo-se os que tratavam de matéria idêntica".  
Da sua leitura, todavia, notam-se algumas alterações e pontos essenciais do Substitutivo, dentre as 
quais: inclusão de empréstimos compulsórios e contribuições especiais como tributos; restrição à 
imunidade de livros, jornais e periódicos; vedação aos Estados para instituírem empréstimos 
compulsórios; restabelecimento do imposto único sobre minerais de competência da União; limitação 
do imposto de herança aos bens imóveis; não-incidência do ICMS sobre serviços portuários , 
transporte ferroviários e marítimo; delega a Lei Complementar as normas referentes aos Fundos de 
Participação, à partilha de impostos em favor dos Estados e Distrito Federal e Municípios e à fixação 
de alíquotas do ICMS pelo Senado.  
A inclusão de tais modificações no Substitutivo viriam prejudicar sua unidade de concepção, gerando 
a necessidade de adaptações que deformariam completamente o Projeto, menos com relação ao 
ICMs sobre serviços portuários, cuja isenção achamos razoável.  
Em relação à parte relativa ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento, as alterações 
propostas são relativas à forma como os orçamentos serão apresentados mas que, na  
essência, estão atendidos; outras, que nosso entender deverão ser objeto de legislação 
complementar e outras que contrariam os princípios que nortearam o Sistema de Planos e 
Orçamento.  
Assim somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29724 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se nova redação ao item III do artigo 195.  
"III - contribuição de melhoria, decorrente  
de obras públicas, tendo por limite total a  
despesa realizada." 
Justificativa: 
Objetiva a presente emenda suprimir a expressão “pela valorização de imóveis” cuja inclusão 
inviabilizará a implementação do tributo.  
Deve-se ressaltar que semelhante dispositivo existia na definição da contribuição de melhoria e, após 
anos de discussões e lutas procurando permitir aos Municípios e arrecadação da contribuição, foi 
retirado. O seu retorno constituir-se-á em enorme retrocesso, com perdas significativas em relação ao 
modelo vigente, o que, certamente, não é nosso objetivo.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de excluir dele a expressão "pela 
valorização de imóveis", que inviabilizaria a aplicação da contribuição de melhoria.  
Consideramos inadequada a supressão proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela valorização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se 
não houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do supracitado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30082 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 195 - parágrafo único  
O parágrafo único do Artigo do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 195. ..................................  
Parágrafo único - Os impostos serão exigidos  
de acordo com a capacidade contributiva do sujeito  
passivo e não prejudicarão a possibilidade de  
investimentos do contribuinte. A administração  
tributária, especialmente para conferir  
efetividade a esses objetivos, poderá identificar,  
respeitados os direitos individuais e nos termos  
da Lei, o patrimônio, os rendimentos e as  
atividades econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
Sustentamos que não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de 
investimento, e, portanto, a produtividade Nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto 
de eliminar ou reduzir sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou 
reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princípio de que com uma atividade expandida, a 
própria arrecadação tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio 
Estado a Constituição afirmar que os Impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua 
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intrínseca natureza, ou pela natureza da matéria imponível que atingem, são tributos gerais e não 
pessoais. Daí a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A 
personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo 
com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do art. 195, a qual trata dos princípios da 
personalização dos impostos e da capacidade econômica do contribuinte.  
Vale observar que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza deles e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio completa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha implícito 
que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de suas 
atividades econômicas.  
Reforçando a validade desses princípios, cabe citar a limitação do poder de tributar consignada no 
item IV do art. 202.  
Em face do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30148 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 195: os parágrafos 2o. e 3o.  
§ 2o. - A instituição e arrecadação de  
tributos e preços, cujos fatos geradores sejam  
inerentes a serviços públicos concedidos, compete  
ao poder que detém o controle acionário da empresa  
pública ou sociedade de economia mista  
concessionária.  
§ 3o. - No caso da concessionária ser um  
empresa privada a competência referida no  
parágrafo anterior será do poder concedente. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda modificar sistemática adotada até agora, relativa à competência para a 
arrecadação de tributos e preços cujos geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos, 
sistemática esta que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente a competência para 
arrecadar os tributos e preços em questão.  
De fato, para exercer esta competência como “parte legítima”, o poder que arrecada deve ser o 
mesmo que responde pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado. No caso da 
concessionária ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o poder que responde pelos 
mencionados investimentos é o poder que detém controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista, e que nem sempre é o poder concedente.  
Quando a concessionária for uma empresa privada, a competência em questão só poderá ser do 
poder concedente, que inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços 
prestados pela concessionária. 
Esta definição de competência não restringe a autonomia municipal para organizar os serviços 
públicos locais, pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o município, através de lei, 
estabelece a concessão de um determinado serviço público.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva acrescentar dois parágrafos ao art. 195, que se destinam a estabelecer a 
competência para a instituição e arrecadação de tributos e preços, cujos fatos geradores sejam 
inerentes a serviços públicos concedidos.  
Trata-se de matéria que, em razão de sua natureza e especificidade, deve ser disciplinada a nível de 
norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30221 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa - Inciso III; art. 195  
Dispositivo Emendado - Substitua-se as  
palavras "pela valorização de" pelas palavras  
"pelo benefício a".  
Art. 195 - ..................................  
............................................  
III - Contribuição de melhoria pelo benefício  
ao imóvel decorrente de obras públicas, tendo por  
limite total a despesa realizada. 
Justificativa: 
Há necessidade de compatibilizar esta disposição com o § 4° deste mesmo artigo, pois nele constou 
benefício ao invés de valorização. Deve ser mantido o termo adequado ao tributo, mantendo-se ainda 
a redação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa  
assertiva o fato de que se não houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado  
dispositivo, deixando à norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e 
cobrança da contribuição de melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30316 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 195, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão, tendo em vista que a valorização do imóvel poderá, em certos casos, superar 
o limite estabelecido no texto e o tributo deverá ser proporcional a essa valorização.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda seja suprimido o parágrafo único do art. 195-III, porque "a valorização do imóvel 
poderá, em certos casos superar o limite estabelecido no texto e o tributo deverá ser proporcional a 
essa valorização."  
Vale observar que os princípios constantes do referido parágrafo único referem-se exclusivamente 
aos impostos.  
Ademais, em face dos aspectos técnicos que envolve a fixação de parâmetros para o cálculo e 
cobrança da contribuição de melhoria, resolvemos excluir do item III do art. 195 a sua parte final 
(tendo por limite total a despesa realizada), deixando a sua disciplinação para a norma 
infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao parágrafo único, do artigo 195, do  
Substitutivo do relator, que será renumerado para  
§ 2o, a seguinte redação:  
Art. 195...........................  
§ 1o. ...............................  
§ 2o. - Por princípio os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. A  
administração tributária, especialmente para  
conferir efetivamente a esses objetivos, poderá  
identificar, respeitados os direitos individuais e  
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e  
as atividades econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 
A modificação é necessária e atende aos princípios redacionais. A substituição da expressão “sempre 
que possível por “por princípio” é de boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   Visa a Emenda substituir, no parágrafo único do art. 195, a expressão "sempre que possível" pela 
expressão "por princípio".  
Entendemos que a expressão "sempre que possível" traduz melhor o verdadeiro sentido e alcance do 
dispositivo, considerando que efetivamente nem sempre é possível atribuir caráter pessoal a todos os 
impostos, sobretudo aos impostos chamados indiretos.  
Ademais, a expressão "por princípio" afetaria a boa redação do dispositivo, porquanto este trata 
especificamente de princípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Acrescentar o inciso IV do Artigo  
195. Dispositivo Emendado  
Adite-se mais um inciso ao artigo emendado  
para ficar constando "contribuições previstas  
nesta Constituição".  
Art. 195 - ............................  
IV - Contribuições previstas nesta  
Constituição. 
Justificativa: 
Para melhor sistematização e também para deixar claro e expresso que as demais contribuições, que 
não a de melhoria, são espécies tributárias e, portanto, devem se submeter às regras e princípios 
tributários, há que as incluir no Sistema Tributário e, especificamente, no artigo relacionado às 
espécies de tributo.  
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Parecer:   
   A Emenda propõe que as contribuições previstas na Constituição integrem o art. 195 juntamente 
com as demais figuras tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria.  
Tais contribuições se revestem de aspectos peculiares, destinando-se a necessidades diversificadas 
e diferentes das normalmente atendidas pelos tributos, o que justifica, a nosso ver, o tratamento 
específico que lhes tem sido dado em nossas Constituições, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos devam as contribuições ser mantidas paralelamente às mencionadas figuras 
tributárias, mas sujeitas aos princípios consignados nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30430 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se à Seção I, do Capítulo I, do  
Título VII do Substitutivo o seguinte, onde  
couber.  
"Art. - A lei instituirá incentivos  
destinados a assegurar eficácia às funções de  
fiscalização e arrecadação de tributos e  
contribuições": 
Justificativa: 
Como se sabe, a Constituição atual veda a participação de fiscalização no produto da arrecadação 
tributária. 
Nunca é demais lembrar que tal dispositivo foi introduzido no texto constitucional pela Emenda n° 1, 
de 1969, outorgada pela Junta Militar.  
Referida norma impediu que as administrações fazendárias do País, em todos os níveis, criassem 
estímulos apropriados no exercício das atividades de fiscalização e arrecadação de tributos e 
contribuições.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:30472 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado - inciso III, art. 195.  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Deve ser mantido o termo benefício, vez que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao 
tributo, mantendo-se ainda a relação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Inclusive é importante frisar que a tradição brasileira não possibilitou a cobrança desta exação com 
base na valorização, comprovando que está pela sua inaplicação desde sua instituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
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proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Inciso III, Art. 195  
Substitua-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa 
Deve ser mantido o termo benefício, vez que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao 
tributo, mantendo-se ainda a relação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Inclusive é importante frisar que a tradição brasileira não possibilitou a cobrança desta exação com 
base na valorização, comprovando que está pela sua inaplicação desde sua instituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título VII, Cap.  
I, Seção I, do Substitutivo do Relator:  
"A lei que criar taxa remuneratória de  
serviço público estabelecerá alíquotas  
diferenciadas de conformidade com a situação  
econômica dos contribuintes" 
Justificativa 
Sob nenhuma hipótese, poderemos admitir ressurgimento da censura. Há na legislação comum os 
instrumentos e mecanismo capazes de coibir abusos e excessos. A recente experiência brasileira – 
mais que qualquer tipo de elaboração – está a indicar que censura sob nenhuma espécie.  
Parecer:   
   A Emenda visa à inclusão, no Título VI do Substitutivo, de norma em que se estabelece critério a 
ser obedecido pela lei que instituir taxa remuneratória de serviço público.  
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Não obstante o alcance da medida, entendemos que não deve figurar no texto constitucional, 
porquanto, em face do conceito de taxa adotado pela doutrina e pela jurisprudência, e inserto no item 
II do art. 195, o pagamento desse tributo representa uma contraprestação do contribuinte, 
devendo, portanto, os benefícios fiscais a ele relativos serem concedidos ou não pela respectiva 
entidade tributante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30887 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 195 mais um parágrafo  
com a seguinte redação:  
Art. 195 .......................... 
§ 2o.- As taxas não poderão ter base do  
cálculo próprio do imposto. 
Justificativa 
A ressalva a ser estabelecida constitucionalmente é necessária para que se evite abuso e atenta aos 
princípios do direito tributário nos seus princípios.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece que as 
"taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos".  
Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permitir clara e objetiva distinção entre os 
campos de incidência da taxa e do imposto, contribui efetivamente para uma racional e adequada 
aplicação de ambos os tributos e, consequentemente, para o próprio aprimoramento do sistema 
tributário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31208 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 195  
O Parágrafo único do Art. 195, do Projeto de  
Constituição, passa a ser Parágrafo 1o., com a  
seguinte redação:  
Art. 195 ............................. 
Parágrafo 1o. - Os impostos serão exigidos de  
acordo com a capacidade contributiva do sujeito  
passivo e não prejudicarão a possibilidade de  
investimentos do contribuinte. A administração  
tributária, especialmente para conferir  
efetividade a esses objetivos, poderá identificar,  
respeitados os direitos individuais e nos termos  
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as  
atividades econômicas do contribuinte. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 176  

 

Sustentamos que não será possível gerar-se novos empregos, aumentar o nível geral de 
investimento, e, portanto, a produtividade Nacional se os tributos se tornarem tão onerosos a ponto 
de eliminar ou reduzir sensivelmente a capacidade de expansão das empresas via investimentos ou 
reinvestimentos. Daí a proposta que afirma o princípio de que com uma atividade expandida, a 
própria arrecadação tributária cresce, junto e em termos reais. Por outro lado, é contrário ao próprio 
Estado a Constituição afirmar que os Impostos terão caráter pessoal. Há tributos que, por sua 
intrínseca natureza, ou pela natureza da matéria imponível que atingem, são tributos gerais e não 
pessoais. Daí a sugestão de o texto constitucional não mencionar qualquer distinção. A 
personalização dos impostos é princípio já contido na afirmação de que “serão exigidos de acordo 
com a capacidade contributiva”.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do art. 195, o qual trata dos princípios da 
personalização dos impostos e da capacidade econômica do contribuinte.  
Vale observar que o caráter pessoal que os impostos devem ter é princípio indissociável da própria 
natureza deles e de suas finalidades.  
Ademais, tal princípio completa o da capacidade econômica do contribuinte, no qual se acha implícito 
que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a não prejudicá-lo no exercício pleno de suas 
atividades econômicas.  
Reforçando a validade desses princípios, cabe citar a limitação do poder de tributar consignada no 
item IV do art. 202.  
Em face do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:31209 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 195  
Acrescente-se ao Art. 195, do Projeto de  
Constituição, o seguinte Parágrafo, renumerando-se  
como 1o., atual parágrafo único:  
Art. 195 ........................ 
Parágrafo 2o. - As taxas não terão como base  
de cálculo ou fato gerador os próprios dos  
impostos ou de contribuições previstas nesta  
Constituirão, nem serão calculadas em função do  
Capital das empresas, do valor do patrimônio do  
contribuinte, dos seus bens ou direitos. 
Justificativa: 
É da História a reiterada e abusiva prática dos governos instituírem taxas semelhantes, na sua 
essência, aos impostos, mesmo que, em certos casos, os tribunais tenham coibido a eficiência 
dessas práticas. Por outro lado, o conceito de taxa deve incluir expressamente a sua incidência sobre 
o patrimônio, pois, em tal caso, seria imposto e não taxa. Daí a sugestão da emenda.  
Parecer:   
   Visa a Emenda estabelecer critérios restritivos à utilização das taxas.  
Verifica-se que a Emenda contém alguns elementos que efetivamente contribuem para uma melhor e 
mais adequada aplicação do tributo e, consequentemente, para o aperfeiçoamento do sistema 
tributário.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31309 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso III, art. 195  
Substituam-se as palavras "pela valorização  
de" pelas palavras "pelo benefício a". 
Justificativa: 
Deve ser mantido o termo benefício, vez que o seu conceito é mais amplo e mais adequado ao 
tributo, mantendo-se ainda a relação atual, que foi alterada pela Emenda Passos Porto.  
Inclusive é importante frisar que a tradição brasileira não possibilitou a cobrança desta exação com 
base na valorização, comprovando que está pela sua inaplicação desde sua instituição.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, a fim de nele substituir a expressão "pela 
valorização de" pelas palavras "pelo benefício".  
Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a valorização é que expressa o benefício 
proporcionado ao imóvel pela realização da obra pública. Reforça essa assertiva o fato de que se não 
houver valorização não se poderá cobrar a contribuição de melhoria.  
Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a aplicação do tributo e, consequentemente, a 
mensuração da valorização, resolvemos excluir a parte final do mencionado dispositivo, deixando à 
norma infraconstitucional o estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de 
melhoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31404 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Artigo 197: - Os parágrafos 1o. e 2o.  
§ 1o. A instituição e arrecadação de  
tributos e preços, cujos fatos geradores sejam  
inerentes a serviços públicos concedidos, compete  
ao poder que detém o controle acionário da empresa  
pública ou sociedade de economia mista  
concessionária.  
§ 2o. No caso da concessionária ser uma  
empresa privada a competência referida no  
parágrafo anterior será do poder concedente. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda modificar sistemática adotada até agora, relativa à competência para a 
arrecadação de tributos e preços cujos geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos, 
sistemática esta que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente a competência para 
arrecadar os tributos e preços em questão.  
De fato, para exercer esta competência como “parte legítima”, o poder que arrecada deve ser o 
mesmo que responde pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado. No caso da 
concessionária ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o poder que responde pelos 
mencionados investimentos é o poder que detém controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista, e que nem sempre é o poder concedente.  
Quando a concessionária for uma empresa privada, a competência em questão só poderá ser do 
poder concedente, que inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços 
prestados pela concessionária. 
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Esta definição de competência não restringe a autonomia municipal para organizar os serviços 
públicos locais, pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o município, através de lei, 
estabelece a concessão de um determinado serviço público.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva acrescentar dois parágrafos ao art. 195, que se destinam a estabelecer a 
competência para a instituição e arrecadação de tributos e preços, cujos fatos  
geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos.  
Trata-se de matéria que, em razão de sua natureza e especificidade, deve ser disciplinada a nível de 
norma infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32546 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 195 da Seção I do Capítulo I do  
Título VII do Substitutivo passará a viger com a  
seguinte redação:  
Art. 195 ....................................  
............................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
§ 1o.........................................  
............................................  
§ 2o. A instituição e arrecadação de tributos  
e preços, cujos fatos geradores sejam inerentes a  
serviços públicos concedidos, compete ao poder que  
detém o controle acionário da empresa pública ou  
sociedade de economia mista concessionária.  
§ 3o. No caso da concessionária ser uma  
empresa privada, a competência referida no  
parágrafo anterior será do poder concedente. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda modificar sistemática adotada até agora, relativa à competência para a 
arrecadação de tributos e preços cujos geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos, 
sistemática esta que consiste em atribuir tão somente ao poder concedente a competência para 
arrecadar os tributos e preços em questão.  
De fato, para exercer esta competência como “parte legítima”, o poder que arrecada deve ser o 
mesmo que responde pelos investimentos exigidos para manter serviço adequado. No caso da 
concessionária ser empresa pública ou sociedade de economia mista, o poder que responde pelos 
mencionados investimentos é o poder que detém controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista, e que nem sempre é o poder concedente.  
Quando a concessionária for uma empresa privada, a competência em questão só poderá ser do 
poder concedente, que inclusive poderá utilizar o arrecadado para remunerar parte dos serviços 
prestados pela concessionária. 
Esta definição de competência não restringe a autonomia municipal para organizar os serviços 
públicos locais, pois esta é plenamente exercida até o ponto em que o município, através de lei, 
estabelece a concessão de um determinado serviço público.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva acrescentar dois parágrafos ao art. 195, que se destinam a estabelecer a 
competência para a instituição e arrecadação de tributos e preços, cujos fatos geradores sejam 
inerentes a serviços públicos concedidos.  
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Trata-se de matéria que, em razão de sua natureza e especificidade, deve ser disciplinada a nível de 
norma infraconstitucional.  
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  
Dos Princípios Gerais  
Art. 195. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, observando o disposto  
nesta Constituição, poderão instituir os seguintes  
tributos:  
I - impostos;  
II - taxas, em razão de atos de exercício de  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos  
prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição; e  
III - contribuição de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrentes de obras  
públicas.  
§ 1o. Por princípio, os impostos terão  
caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte. A  
Administração tributária, especialmente para  
conferir efetividade a esses objetivos, poderá  
identificar, respeitados os direitos individuais e  
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e  
as atividades econômicas do contribuinte.  
§ 2o. As taxas não poderão ter base de  
cálculo própria de impostos.  
Art. 196. Compete, ainda, aos Municípios  
instituir, como tributo, contribuição de custeio  
de obras ou serviços resultantes do uso do solo  
urbano, exigível de quem promover atos que  
impliquem aumento de equipamento urbano em área  
determinada a ser graduada em função do custo  
desse acréscimo.  
Parágrafo único. A contribuição prevista  
neste artigo tem por limite global o custo das  
obras ou serviços.  
Art. 197. Cabe a lei complementar:  
I - dispor sobre conflitos de competência, em  
matéria tributária, entre a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios;  
II - regular as limitações constitucionais ao  
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poder de tributar; e  
III - estabelecer normas gerais em matéria de  
legislação e administração tributárias,  
especialmente sobre:  
a) definição de tributos e de suas espécies,  
bem como, em relação aos impostos discriminados  
nesta Constituição, dos respectivos fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes; e  
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição  
e decadência.  
[...] 
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:32703 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Acrecescenta o § 2o. ao Art. 195  
"Art. 195 - ........................ 
§ 2o. As taxas não poderão ter base de  
cálculo própria de impostos." 
Justificativa: 
Para evitar a bitributação.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 195, pelo qual se estabelece que as 
"taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos".  
Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permitir clara e objetiva distinção entre os 
campos de incidência da taxa e do imposto, contribui efetivamente para uma racional e adequada 
aplicação de ambos os tributos e, consequentemente, para o próprio aprimoramento do sistema 
tributário.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33072 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título VII - Cap. I- Arts. 195 a 216  
Dê-se ao Capítulo I - Do Sistema Tributário  
Nacional - do Substitutivo do Relator a seguinte  
redação:  
"Capítulo I"  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Dos Princípios Gerais  
Art. - A política tributária tem por objetivos:  
I - Prover o Estado dos recursos necessários  
ao financiamento de suas atividades;  
II - realizar a correção de desigualdade  
sócio-econômicas entre os Estados, Municípios,  
Regiões e grupos sociais;  
III - incentivar o desenvolvimento nacional.  
Art. - O Sistema Tributário Nacional compreende:  
I - Os impostos enumerados nos arts. 5o.,  
6o., 7o., 8o. e 9o. e no inciso II do art. 12.  
II - as taxas remuneratórias de despesas com  
atividades específicas e divisíveis:  
a) pela prática de atos no exercício regular  
no poder de polícia.  
b) pela prestação efetiva de serviços  
públicos ou pela sua colocação ao dispor do  
sujeito passivo;  
III - as seguintes contribuições especiais:  
a) contribuição de melhoria.  
b) contribuições de intervenção do domínio  
econômico.  
c) contribuições sociais para custeio dos  
encargos previdenciários, corporativos e  
assistenciais.  
Art. - As taxas e as contribuições especiais  
não terão fato gerador nem base de cálculo  
próprios de impostos, nem serão graduados em  
função do valor financeiro do bem, direito ou  
interesse do sujeito passivo.  
Parágrafo único - As contribuições especiais  
terão como limite global o custo das respectivas  
obras públicas que as originaram.  
[...] 
Justificativa: 
A justificativa da presente Emenda será feita oralmente pelo autor em Plenário.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda substitutiva ao Capítulo I do Título VII, cuja justificação o ilustre Autor afirma 
que será feita oralmente em Plenário.  
Examinando-a, verificamos que, não obstante representar um louvável esforço no sentido de 
contribuir para a formulação do sistema tributário, baseou-se em diretrizes, parâmetros e normas 
diferentes dos que adotamos para a elaboração do nosso trabalho.  
Cabe observar que a Emenda incorporou várias disposições do Substitutivo, trazendo, todavia, 
inovações que não podem ser aceitas face às negociações já firmadas com lideranças e com 
membros da Comissão de Sistematização.  
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Entre tais inovações, destacam-se a inclusão das contribuições como tributos; a criação do imposto 
sobre consumo supérfluo, partilhado com os Estados; a inclusão do ISC; do ISTR, do IUEE e do IULC 
entre os impostos federais; a inclusão do ITBI e do IPI entre os impostos estaduais; a elevação  
do ICM a imposto nacional, partilhado com os Estados; o retorno do ISS à competência municipal; a 
permissão para empréstimos compulsórios em casos excepcionais, conforme lei complementar; e a 
sujeição da competência tributária residual à lei complementar.  
Não obstante o exposto, estamos de acordo com o retorno do ITR para a União, assim como com 
novas espécies de empréstimos compulsórios, desde logo definidas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33625 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator -  
Título VII - da Tributação e do Orçamento -  
Capítulo I -  
Seção I -  
Substitua-se o no. III do art. 195 pelo seguinte:  
III - Contribuição de melhoria, arrecadada  
dos proprietários de imóveis valorizados por obras  
públicas.  
Parágrafo único. A contribuição de melhoria  
será lançada a cobrada nos dois (2) anos  
subsequentes à conclusão da obra, sob pena de  
responsabilidade da autoridade que ordenar o serviço. 
Justificativa: 
A emenda procura definir de forma mais completa a contribuição de melhoria a estabelecer 
penalidade, que imponha a sua cobrança. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação ao item III do art. 195, bem como acrescentar parágrafo único 
a esse artigo.  
Pelo exame da Emenda, verificamos que ela contém elementos que, a nosso ver, contribuem para o 
aperfeiçoamento da redação do item III do art. 195 e, consequentemente, para a melhor e mais 
adequada aplicação do tributo.  
Quanto ao parágrafo que se pretende acrescentar, entendemos que, por tratar de critérios para 
lançamento e cobrança da contribuição de melhoria, deve ser objeto de norma infraconstitucional.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda. 
   
   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  
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Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Dos Princípios Gerais  
Art. 195. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, observado o disposto  
nesta Constituição, poderão instituir os seguintes  
tributos:  
I - impostos;  
II - taxas, em razão do exercício de atos de  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos  
prestados ao contribuinte ou postos a sua  
disposição; e  
III - contribuição de melhoria, pela  
valorização de imóveis decorrente de obras  
públicas.  
§ 1o. Por princípio os impostos terão caráter  
pessoal e serão graduados segundo a capacidade  
econômica do contribuinte. A administração  
tributária, especialmente para conferir  
efetividade a esses objetivos, poderá identificar,  
respeitados os direitos individuais e nos termos  
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as  
atividades econômicas do contribuinte.  
§ 2o. - As taxas não poderão ter base de  
cálculo própria de impostos.  
Art. 196 - Compete, ainda, aos Municípios  
instituir, como tributo, contribuição de custeio  
de obras ou serviços resultantes do uso do solo  
urbano, exigível de quem promover atos que  
impliquem aumento de equipamento urbano em área  
determinada, a ser graduada em função do custo  
desse acréscimo.  
Parágrafo único. - A contribuição prevista  
neste artigo tem por limite global o custo das  
obras ou serviços.  
Art. 197 - Cabe à lei complementar:  
I - dispor sobre conflitos de competência, em  
matéria tributária, entre a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios;  
II - regular as limitações constitucionais ao  
poder de tributar; e  
III - estabelecer normas gerais em matéria de  
legislação tributária, especialmente sobre:  
a) definição de tributos e de suas espécies,  
bem como, em relação aos impostos discriminados  
nesta Constituição, dos respectivos fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes; e  
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição  
e decadência.  
[...] 
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:   
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   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 
resultado de negociações já firmadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34167 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se aos itens II e III do art. 195 a seguinte redação:  
"Art. 195 ..................................  
II - taxas, em razão de atos de exercício do  
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou  
potencial, de serviços públicos específicos e  
divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à  
sua disposição; e  
III - contribuição de melhoria, em razão de  
benefícios de imóveis decorrentes de obras  
públicas, que terá como limite total a despesa  
realizada." 
Justificativa: 
De acordo com a doutrina e a jurisprudência a validade da imposição de taxa, quando relacionada 
com poder, condiciona-se ao efetivo exercício desse poder, traduzido em atos concretos de vistoria, 
fiscalização, perícia, etc., relativos ao contribuinte, e não à sua existência potencial, sua previsão 
legal abstrata, como atribuição de poder conferida ao ente público. Diversamente do que ocorre com 
a prestação de serviços, sua mera disponibilidade não origina a obrigação tributária. O ato de polícia 
deve ser efetivamente praticado, exteriorizado a faculdade de exercitar esse poder.  
Quanto ao item III, sabe-se haver sido o termo “valorização” um dos obstáculos tidos como 
insuperáveis, durante anos, para a eficaz cobrança da contribuição de melhoria. A Emenda Passos 
deu um importante passo no sentido de viabilizar esse tributo, ao substituir o conceito de valorização 
pelo benefício. Hoje, em decorrência dessa alteração, vários Municípios estão cobrando ou em vias 
de cobrar a contribuição, dispensado que ficou o Poder Público de contestar em juízo as arguições de 
ausência de valorização imobiliária e, mais, a circunstância dela decorrer efetivamente da realização 
da obra pública e não de outras causas concorrentes. Não conhecemos nenhuma razão que 
recomende o retorno à fórmula anterior, o que anularia o avanço jurídico conquistado.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda dar nova redação aos itens II e III do art. 195, relativos, respectivamente, às 
taxas e à contribuição de melhoria.  
Quanto à inclusão do vocábulo "atos" no item II do mencionado artigo, consideramo-la desnecessária, 
uma vez que "exercício", como consta do dispositivo, significa "ato de exercer" na doutrina e à 
jurisprudência pertinentes à matéria.  
Já em relação à inserção do termo "divisíveis" no referido item II, vale observar que constitui um dos 
elementos do conceito de taxa que tem dificultado e até mesmo impedido a aplicação do tributo em 
casos de serviços públicos específicos efetivamente prestados aos contribuintes ou postos a sua  
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disposição. Ademais, é de se assinalar que a exclusão da divisibilidade do conceito de taxa não afeta 
o verdadeiro sentindo e alcança desse tributo, nem o desfigura, porquanto as suas características 
essenciais, que o distingue, dos demais tributos, continuam integrando, em consonância com a 
doutrina e a jurisprudência, o dispositivo que trata das taxas em nosso Substitutivo.  
Quanto ao item III do art. 195, entendemos que o vocábulo "valorização" não pode ser omitido do 
conceito do tributo, pois a "valorização" é seu próprio fundamento. Vale dizer, não há que se falar em 
contribuição de melhoria se não ocorrer valorização do imóvel. É, portanto, a valorização que 
expressa a verdadeira medida do benefício proporcionado ao imóvel pela realização de obra pública. 
Assim, a substituição do vocábulo "valorização" pelo termo "benefícios" não é a solução para os 
possíveis problemas relativos à aplicação do tributo.  
No que concerne aos parâmetros para cálculo e cobrança da contribuição de melhoria, entendemos 
tratar-se de matéria cuja disciplinação deve mais apropriadamente ser objeto de norma 
infracontitucional.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00172 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Parágrafo primeiro do Art. 170  
a expressão inicial "Sempre que possível..." 
Justificativa: 
A constituição dos impostos não pode se sujeitar às contingências de avaliações subjetivas, não raro, 
ponto de partida para a adoção de medidas discricionárias que é dever do legislador prescrever do 
texto Constitucional.  
Parecer:   
   Propõe a emenda suprimir no parágrafo 1o. do artigo 170 a expressão "sempre que possível".  
Tal expressão antecede o critério de que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte.  
É aconselhável a permanência da expressão, que enseja ao ente tributante a fixação de critérios de 
apuração das condições de cada contribuinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01098 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente ao artigo 170, o seguinte parágrafo:  
§ - Serão cobrados tributos sobre herança, em  
alíquota progressiva, incidente sobre o quinhão de  
cada herdeiro. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Propõe a Emenda a inclusão de parágrafo no art. 170, que define as espécies tributárias, prevendo 
a cobrança de tributos sobre herança, em alíquota progressiva, incidente sobre o  
quinhão de cada herdeiro.  
O art. 184, I, instituiu imposto sobre transmissão "causa mortis", situando-o na competência tributária 
estadual, estando prevista sua progressividade no § 3o. do citado artigo. Quanto à sua base de 
cálculo, nos termos do art. 172, III, "a", esta será definida por lei complementar.  
Desnecessária, portanto, por já acolhida a matéria no texto constitucional, a medida proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01180 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do art. 170 a seguinte redação:  
"Art. 170 .....................  
I - .............................  
II - ............................  
III - contribuição de melhoria, relativamente  
a imóveis beneficiados por obras públicas, que  
terá como limite total a despesa realizada." 
Justificativa: 
Sabidamente, o instituto jurídico da contribuição de melhoria tem sido praticamente inexplorado pela 
administração tributária dos entes públicos, em que pese a notória penúria financeira em que se 
debatem, em especial, os Municípios.  
E isto porque, ao longo dos anos, desde a previsão constitucional desse novo tributo lançado pela 
reforma tributária iniciada em 1965, sonegaram-se aos Municípios os instrumentos jurídicos 
necessários à sua efetiva cobrança, em decorrência de dois requisitos previstos na Constituição que, 
desde o início, inviabilizaram sua adoção: o requisito da valorização do imóvel e o do limite individual 
do acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.  
A Emenda n° 23, de 1983, denominada de Emenda Passos Porto, eliminou esses dois elementos, 
permitindo, assim, se convertesse a contribuição em tributo cobrável e administrável. Tanto assim é 
que, hoje, já são vários os Municípios que recolhem eficazmente esse tributo, e muitos mais os que 
estão em vias de fazê-lo.  
Eis que ressurge agora, no Projeto de Constituição, um dos elementos responsáveis pela anterior 
ineficácia do tributo: o requisito da valorização do imóvel.  
Está sobejamente provado ser de todo impossível à autoridade fiscal, via de regra a municipal, 
comprovar de modo inobjetável a efetiva ocorrência de valorização imobiliária, caso a caso.  
Com efeito, ante a arguição de valorização imobiliária decorrente de obra pública, levantada pela 
autoridade fiscal como pressuposto da exigência da contribuição, frequentemente vem o contribuinte 
a contrapor alguma escritura pública de compra e venda de imóvel situado nas imediações, com 
características semelhantes às do próprio, igualmente beneficiado pela mesma obra pública, sendo 
que o valor que lhe é atribuído na referida escritura exclui cabalmente a hipótese de valorização 
atribuível à obra realizada pelo Poder Público.  
Não bastasse esse entrave, outro ainda deve ser enfrentado pela Administração fiscal, qual seja o de 
provar que a valorização por ela apontada decorreu exclusiva e inteiramente da obra, para tal não 
tendo concorrido outros fatores estranhos à atividade do ente público, tais como, por exemplo, uma 
alteração benéfica no Código Municipal de Posturas (exemplificando, uma alteração de gabarito de 
seis para doze andares) ou a instalação de um shopping, de um supermercado ou de um colégio nas 
imediações.  
Tudo isso torna impraticável a efetiva cobrança do tributo, sendo inúmeros os casos em que o Poder 
Judiciário deu ganho de causa ao contribuinte ante a insuficiente comprovação da valorização 
alegada pelo Município, como decorrente da obra realizada.  
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Para contornar a dificuldade, entende-se imprescindível ater-se, em linhas gerais, aos termos 
adotados pela Emenda Passos Porto, que, sabiamente, adotou a ideia de “beneficiamento”, ao invés 
de “ valorização”.  
Por outro lado, deve-se preservar o parâmetro do limite total da despesa realizada pelo Poder Público 
com teto do quantum a ser arrecadado, evitando-se, desse modo, eventuais abusos por parte do ente 
tributante. 
Tais os cabais fundamentos da Emenda proposta.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda se substitua, no inciso III do art. 170, o conceito de "valorização" do imóvel pelo 
do seu "benefício ", na definição do pressuposto legal da contribuição de melhoria. Além disso, 
acrescenta à definição o requisito de um limite total à imposição desse tributo, equivalente à  
despesa realizada pelo Poder Público.  
Relativamente à substituição do conceito de "valorização" pelo de "benefício", trata-se de matéria de 
pouca relevância substantiva, dispensável à eficaz aplicação do dispositivo.  
No que concerne à adição de limite total para a contribuição, trata-se de matéria a ser remetida à 
legislação complementar, não sendo aconselhável sua inclusão no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01341 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se o parag. 3o. o inciso III do Art. 170:  
"Não serão cobrados impostos ou taxas de  
qualquer natureza sobre os alimentos essenciais à  
subsistência: carne, leite, ovos, arroz e feijão. 
Justificativa: 
A União, os Estados e Municípios tributam tudo. Cobram sua parcela quando o cidadão trabalha, 
compra, vende, produz, comercia, recebe herança, falece. Não há a mínima razão que justifique 
cobrar impostos também sobre esses 5 elementos básicos que lhe podem permitir pelo menos 
continuar vivendo.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a inclusão de novo parágrafo no art. 170, dispondo não sejam cobrados impostos 
ou taxas de qualquer natureza sobre os alimentos essenciais à subsistência:  
carne, leite, ovos, arroz e feijão.  
Louvável, sem dúvida, a iniciativa do autor, de facilitar o consumo desses alimentos pela população 
em geral.  
Deve-se considerar, entretanto, que a dispensa de tributo incidente sobre determinado bem é figura 
comum na nossa legislação tributária, configurando isenção, a ser objeto da legislação ordinária. 
Ademais, em acatamento à autonomia de que goza cada esfera do Poder Público, não é 
recomendável trazer tal matéria para o texto constitucional, nada obstando venha cada ente público, 
através do respectivo Legislativo, a conceder às mercadorias indicadas o tratamento sugerido pela  
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01579 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao art. 170, o seguinte parágrafo:  
art. 170. ..................................  
..................................................  
..................................................  
§ 3o. Os impostos de caráter pessoal não  
incidirão os proventos de aposentadoria com o  
imposto sobre a renda ou outro qualquer de caráter  
pessoal. 
Justificativa: 
Não pode a lei e nem o poder público, tributar os proventos de aposentadoria com o imposto sobre a 
renda ou outro qualquer de caráter pessoal.  
Os proventos de aposentadoria, são uma retribuição dos muitos anos de serviço que um homem ou 
uma mulher prestam – por que não dizer – pensando na tranquilidade de sua velhice.  
E é de justiça e será de lei.  
Parecer:   
   A Emenda visa a excluir da incidência dos impostos de caráter pessoal os proventos de 
aposentadoria, pensões e montepios, para os contribuintes com mais de sessenta e cinco anos de 
idade.  
Relativamente à matéria, convém lembrar que os contribuintes que se situam na faixa etária 
especificada já gozam hoje, por força da legislação vigente, de abatimentos específicos da renda 
bruta, para fins de cálculo do imposto de renda, tributo básico visado pela proposição.  
Por outro lado, a exclusão sumária dos rendimentos mencionados na Emenda vulnera o princípio da 
equidade de tratamento tributário segundo a capacidade econômica do contribuinte, expresso no § 
1o. do mesmo artigo, com ele conflitando de modo inequívoco.  
Com efeito, para fins tributários, a determinação do valor do imposto de renda a pagar diz respeito ao 
nível de renda auferida pelo cidadão, e nunca à atividade por este exercida, ou à ausência dessa 
atividade. Desse modo, o vasto contingente de aposentados e pensionistas que percebe 
remuneração aquém do piso tributável anualmente fixado já está hoje isento do imposto de renda.  
Quanto à reduzida minoria que acumula aposentadorias e outras vantagens, não vemos porque 
deveria sua renda ser imune à tributação, tão-somente em função da idade e da condição de 
inatividade, quando trabalhadores com salários inferiores contribuem para o erário. Entre servidores 
públicos, por exemplo, teríamos o paradoxo de exigir o imposto daquele que conta até sessenta e 
nove anos, premiando-se aquele que se aposentou com idade inferior.  
Patenteada, está, portanto, a inconveniência da medida proposta.  
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  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS  
Art. 171. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados o disposto nesta 
Constituição, poderão instituir os seguintes tributos: 
I – impostos. 
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
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serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
Parágrafo 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte. A administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, poderá identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  
Parágrafo 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
[...] 
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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. 
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FASE U 

   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do no. II do art. 151 as expressões:  
".... ou potencial .... ou postos a sua disposição." 
Justificativa: 
O objetivo é restringir o conceito da taxa, para corresponder à correta conceituação, rompendo com o discutido 
entendimento fiscalista vigente que amplia a área de incidência deste tributo que faz o instituto se assemelhar 
muito ao imposto.  
A taxa deve ser diferenciada do imposto em razão do conteúdo do serviço público prestado ao cidadão e por 
esta requisitado, são serviços especiais que atendem ao modo individualizado, enquanto o imposto acha-se 
destinado a atender, às necessidades orçamentárias gerais traduzidos em benefícios gerais prestados à 
coletividade e, portanto, cobrado com maior amplitude e indiscriminadamente.  
Assim, a serviço público “ potencial” e não utilizado pelo cidadão não pode, jamais, ser objeto de cobrança por 
parte do Estado sob a forma de taxa; constitui o dispêndio do Governo atendido pelo imposto e como tais deve 
ser considerado. 
Parecer:   
   A supressão pretendida na Emenda sujeitaria a entidade tributante à comprovação do uso efetivo dos 
serviços prestados ao contribuinte. Em muitos casos, tal comprovação tornar-se-ia muito difícil, ou até 
impossível, inviabilizando a efetiva cobrança de taxas, tais como a de iluminação pública, de conservação de 
obras públicas, etc.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01134 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se da parte final do § 1o. do artigo  
151 do Título VI, o seguinte:  
"Facultado à administração tributária,  
especialmente para conferir efetividade a esses  
objetivos, identificar, respeitados os direitos  
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os  
rendimentos e as atividades econômicas do  
contribuinte", ficando o parágrafo assim redigido:  
"§ 1o. - Sempre que possível, os impostos  
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a  
capacidade econômica do contribuinte, respeitados  
os direitos individuais". 
Justificativa: 
Em debate promovido pelo programa FERREIRA NETO, do qual participarem especialistas em Direito 
Tributário e o Presidente da OAB secção de São Paulo, foi defendida a tese de que o dispositivo favorece a 
arbitrariedade e coloca em risco os direitos individuais. Tendo participado do programa, fui a única voz 
discordante e acabei assumido, no ar, o compromisso de apresentar esta emenda, para possibilitar a 
manifestação do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte. O argumento apresentado pelos defensores da 
supressão e que elevar-se-ia à categoria constitucional a atividade fiscalizadora da Administração, 
contrariando o princípio de que a Constituição deve consignar preceitos de proteção do cidadão contra os 
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abusos do Poder Público, não devendo conter elementos cuja veleidade exegética permita conduzir ao arbítrio 
e ao autoritarismo. Lembravam, ainda, que a atividade fiscalizadora já é inerente à própria administração, 
razão pela qual seria despiciendo a manutenção do referido trecho no texto constitucional.  
Parecer:   
   Se o objetivo do eminente Autor da Emenda é o de evitar possíveis arbitrariedades por parte do Fisco, os 
termos que pretende suprimir devem justamente continuar no texto do art. 151, § 1o., a fim de que os limites da 
ação fiscal sejam claramente fixados, em confronto com as garantias asseguradas aos contribuintes. Caso 
contrário, a sonegação, a fraude e o conluio ficariam excluídos do campo de ação do Fisco, consagrando-se, 
em definitivo, a impunidade com que se lesa, nos dias de hoje, o patrimônio público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01393 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO REZENDE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se as expressões "facultado à  
administração tributária, especialmente para  
conferir efetividade a esses objetivos,  
identificar, respeitados os direitos individuais e  
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e  
as atividades econômicas do contribuinte,  
respeitados os direitos individuais", contidas no  
§ 1o., do artigo 151, do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Além de mal redigido, o preceito que se busca suprimir confere à administração fazendária um amplíssimo 
grau de discricionariedade, ainda que remetendo á lei sua regulação.  
Esta não poderá deixar de conter, por inteiro, o comando constitucional que, por si só, se constitui numa vasta 
hipótese de intromissão do Poder Público na vida dos cidadãos e das empresas.  
Com frequência essa prática abusiva se vem dando, mesmo sem amparo constitucional.  
Esta proposta, virá, certamente, legitimar procedimentos que, de modo algum, se coadunam com a 
necessidade de preservação e defesa dos direitos e garantias individuais.  
Parecer:   
   Se o objetivo do eminente Autor da Emenda é o de evitar possíveis arbitrariedades por parte do Fisco, os 
termos que pretende suprimir devem justamente continuar no texto do art. 151, § 1o., a fim de que os limites da 
ação fiscal sejam claramente fixados, em confronto com as garantias asseguradas aos contribuintes. Caso 
contrário, a sonegação, a fraude e o conluio ficariam excluídos do campo de ação do Fisco, consagrando-se, 
em definitivo, a impunidade com que se lesa, nos dias de hoje, o patrimônio público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01769 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Art. 151, II - Projeto (B)  
Suprimir no inciso II do art. 151, as palavras "e divisíveis". 
Justificativa: 
Propomos a supressão das palavras “e divisíveis” pela impossibilidade que suas permanências no texto 
acarretam ao poder público cobrar serviços como iluminação pública, expediente.  
Parecer:   
A proposta objetiva a ampliação do conceito da taxa, mediante a supressão da palavra "divisíveis" do texto do 
art. 151, II, rompendo assim com a tradição brasileira.  
O texto aprovado em primeiro turno resultou de amplo acordo entre os diversos segmentos interessados no 
Capítulo do sistema tributário, que aliás, ampliou o conceito de contribuição de melhoria em defesa da 
manutenção do de taxa.  
Pela rejeição da emenda. 
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FASE W 

   
   EMENDA:00043 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"A União, os Estados e o Distrito Federal e  
os Municípios poderão instituir..." 
Leia-se  
"... podem instituir..." 
Justificativa: 
Veja-se que no Art. 147 está escrito: “Competem à União, em Território Federal, os impostos.”  
Competem é a forma correta, como podem, segundo o meu modo de ver.  
   
   EMENDA:00431 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 145 - .....................  
"§ 1o. - ... identificar, nos termos da lei, o  
patrimônio, os rendimentos e as atividades  
econômicas do contribuinte, respeitados os  
direitos individuais". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00533 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Ponha-se o acento grave no "a" antes de "sua  
disposição;", ficando assim redigido o inciso II  
do art. 145:  
II - taxas, em razão do exercício do poder de  
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,  
de serviços públicos específicos e divisíveis,  
prestados ao contribuinte ou postos à sua  
disposição; 
Justificativa: 
É evidente a necessidade de crase antes da expressão final “sua disposição” e, por isso, temos de por o 
acento no “a”.  
   
   EMENDA:00674 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo a expressão:  
"especialmente para conferir efetividade a esses objetivos" 
Justificativa: 
O texto referido não consta da matéria aprovada em plenário e sua inclusão poder gerar interpretações 
restritivas à sua efetiva aplicação.  

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 145 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


