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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 

 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto 
no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
 
      Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício 
destes, de sistemas de previdência e assistência social.  
 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas está disponível em:  

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

 

                                                      
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
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
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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - 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, observarão os princípios estabelecidos no 

item I do artigo 3º, no caput do artigo 10 e no seu § 2º. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 6º - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de 

interesse de categorias profissionais, instituídas com base nas disposições dos 

Capítulos pertinentes desta Constituição, observarão as garantias estabelecidas no 

Art. 7º, itens I e III, letras "a" a "c". 

 

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

de Receitas, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/6/1987, Supl. 81, 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: 19.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 
relator 

Art. 6º - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de 

interesse de categorias profissionais, previstas nesta Constituição, ficarão sujeitas 

às garantias estabelecidas no item I e na alínea "c" do item III, do art. 7º 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 6º - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de 

interesse de categorias profissionais, cuja criação seja autorizada por esta 

Constituição, ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" 

e "c" do item III, do art. 7º. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional 

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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Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, 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. 268 - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as 

de interesse de categorias profissionais, cuja criação seja autorizada por esta 

Constituição, ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" 

e "c" do item III, do art. 269. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 263 - As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as 

de interesse de categorias profissionais, cuja criação seja autorizada por esta 

Constituição, ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas "a" 

e "c" do item III, do art. 264. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 201 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais, 

como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos 

itens I e III do artigo 202. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 46.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 169 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos incisos I e III do artigo 170.  

Parágrafo único - Os Estados e os Municípios poderão instituir contribuição, 

cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de 

previdência e assistência social.  

 

Destaque apresentado nº 4692/87, referente à Emenda nº 32213. O destaque foi 

aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1930. 

 

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
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 176. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos artigos 172, III, e 177, I e III.  

Parágrafo único. Os Estados e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada 

de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência 

e assistência social. 

  

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2042, art. 176. 

 

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

2º) 

Art. 155. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 152, III, e 156, I e III.  

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III.  

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o caput do art. 149. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte DANC, Supl B de 

23/9/1988  , p. 218. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

                                                      
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/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado 

o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.  

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

     EMENDA:00115 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   

   "Art. 2o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições do capítulo pertinente desta  
Constituição, observarão os princípios  
estabelecidos no item I do artigo 3o., no caput do  
artigo 10 e no seu § 2o.." 
Justificativa:  

Objetiva a presente emenda introduzir a competência privativa da União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesses de categorias profissionais. 
Como decorrência dessa definição de competência da União ter-se-á a garantia de que não existirão 
pluralidades de pessoas de direito público dela se utilizando, para criar figuras impositivas próprias, mas citadas 
áreas.  
As vantagens dessa proposta são as seguintes: 
1 – consagra-se a competência no ente público mais adequado para exercê-la.  
2 – deixa claro que a competência é exclusiva, eliminando o exercício do poder impositivo comum ou 
concorrente.  
3 – racionaliza esse difícil campo da parafiscalidade.  
4 – possibilita a formulação, nesses setores, de políticas e seus desdobramentos executórios a nível nacional, 
eliminando-se distorções decorrentes de exercícios de poder paralelo.  
5 – atende à natureza dessas contribuições que devem repousar na competência de pessoa de direito público, 
com área de ação mais abrangente.  
6 – finalmente, a atual emenda elucida ponto omisso do atual anteprojeto – o da definição do ente competente 
para instituí-las, o que, caso persistisse, provocaria consequências danosas aos domínios social, profissional e 
econômico.  
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 

                                                      
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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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: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 tornar 
mais clara e compreensiva a abrangência do Sistema Tributário Nacional, dando-se ao Art. 1° redação que, salvo 
melhor juízo, parece-nos tecnicamente 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:00177 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   

   Substitua-se o texto do art. 2o. do anteprojeto pelo seguinte:  
"Art. 2o. A União poderá instituir  
contribuições para a previdência e assistência  
social e para a fiscalização de profissões  
regulamentadas, e os Estados poderão instituir  
contribuições para a seguridade dos servidores  
estaduais e municipais, respeitadas as disposições  
aplicáveis desta Seção." 
Justificativa:  

Tradicionalmente, são três as espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os empréstimos 
compulsórios foram introduzidos pela Constituição de melhoria. Os empréstimos compulsórios foram introduzidos 
pela Constituição de 1967, mas a lição dos mais autorizados constitucionalistas e tributaristas é de que 
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configuram um tributo, em razão da coercitividade. É o que diz o comentarista oficial da Constituição dos EUA, 
Prof. Edward Corwin, e o brasileiro Geraldo Ataliba, este inclusive como expositor convidado pela Subcomissão. 
Quase todas as imposições cobradas sob o título de contribuições ocultam autênticos impostos. São os casos 
das “contribuições” para o PIN e o PROTERRA (partes do imposto de renda de pessoas jurídicas), das “cotas-
partes de margem de revenda, do valor ou do preço realizado” sobre lubrificantes e combustíveis (na verdade 
imposto adicional ao único sobre os mesmos bens), da “contribuição do selo especial de controle” (adicional ao 
IPI), da “contribuição sobre consumo de açúcar e álcool” (imposto sobre produção ou consumo dessas 
mercadorias), da “contribuição para investimento social” (variedade de incidências paralelas aos impostos sobre 
renda, produtos industrializados e circulação de mercadorias), “contribuição sobre exportação do cacau e do 
café” (disfarçado imposto sobre exportação), da “contribuição sobre telecomunicações” (cobrada sob a 
denominação de sobre tarifas), da “contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos 
Alfandegados” (correspondente e adicional do imposto de importação), da “contribuição para organização para 
organização e regulamentação do mercado da borracha” (imposto vinculado), da “contribuição sobre passagens 
e transportes aéreos” (imposto com produto vinculado), da “contribuição do salário-educação” (imposto destinado 
ao ensino de filhos de empregados) e da antiga “quota de previdência” ( que compreende uma variedade de 
impostos incidentes sobre impostação, gasolina, loteria esportiva, loteria federal e apostas hípicas, para atender 
à responsabilidade da União no custeio administrativo da previdência oficial). Todas essas imposições federais 
são impostos, porque prestações pecuniárias compulsórias que não constituem sanção de ato ilícito e 
independem de qualquer contraprestação à pessoa tributada. Artificiosamente, porém os balanços da União 
classificam as receitas correspondentes sob contribuições econômicas e sociais e, para estarrecimento, fora da 
receita tributária, como se fosse doações de empresas e pessoas físicas. 
Bastam os exemplos das deformações existentes para justificar a eliminação da criação de “contribuições de 
intervenção no domínio econômico”, nebulosas e que, de resto, são quase todos os impostos.  
Por conseguinte, se couber a criação de alguma melhoria contribuição diferente do imposto, da taxa, da 
contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório, torna-se necessário explicita-la com precisão, a fim de 
prevenir abusos e arbitrariedades. Aí há que se prever as contribuições previdenciárias cobradas por Estados de 
servidores.  
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 eles ser 
observados. Há inconveniência em submetê-las a todos os princípios - o que ocorreria se fossem elas 
consideradas como tributo.  
Pela rejeição. 
   
   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.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

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:00403 REJEITADA 
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 o texto do art. 2o. do  
Anteprojeto pelo seguinte:  
"Art. 2o. A União poderá instituir  
contribuições para previdência e assistência  
social e para a fiscalização de profissões  
regulamentadas, e os Estados poderão instituir  
contribuições para a seguridade dos servidores  
estaduais e municipais, respeitadas as disposições  
desta Seção." 
Justificativa:  

Tradicionalmente, são três as espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os empréstimos 
compulsórios foram introduzidos pela Constituição de melhoria. Os empréstimos compulsórios foram introduzidos 
pela Constituição de 1967, mas a lição dos mais autorizados constitucionalistas e tributaristas é de que 
configuram um tributo, em razão da coercitividade. É o que diz o comentarista oficial da Constituição dos EUA, 
Prof. Edward Corwin, e o brasileiro Geraldo Ataliba, este inclusive como expositor convidado pela Subcomissão. 
Quase todas as imposições cobradas sob o título de contribuições ocultam autênticos impostos. São os casos 
das “contribuições” para o PIN e o PROTERRA (partes do imposto de renda de pessoas jurídicas), das “cotas-
partes de margem de revenda, do valor ou do preço realizado” sobre lubrificantes e combustíveis (na verdade 
imposto adicional ao único sobre os mesmos bens), da “contribuição do selo especial de controle” (adicional ao 
IPI), da “contribuição sobre consumo de açúcar e álcool” (imposto sobre produção ou consumo dessas 
mercadorias), da “contribuição para investimento social” (variedade de incidências paralelas aos impostos sobre 
renda, produtos industrializados e circulação de mercadorias), “contribuição sobre exportação do cacau e do 
café” (disfarçado imposto sobre exportação), da “contribuição sobre telecomunicações” (cobrada sob a 
denominação de sobre tarifas), da “contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos 
Alfandegados” (correspondente e adicional do imposto de importação), da “contribuição para organização para 
organização e regulamentação do mercado da borracha” (imposto vinculado), da “contribuição sobre passagens 
e transportes aéreos” (imposto com produto vinculado), da “contribuição do salário-educação” (imposto destinado 
ao ensino de filhos de empregados) e da antiga “quota de previdência” ( que compreende uma variedade de 
impostos incidentes sobre impostação, gasolina, loteria esportiva, loteria federal e apostas hípicas, para atender 
à responsabilidade da União no custeio administrativo da previdência oficial). Todas essas imposições federais 
são impostos, porque prestações pecuniárias compulsórias que não constituem sanção de ato ilícito e 
independem de qualquer contraprestação à pessoa tributada. Artificiosamente, porém os balanços da União 
classificam as receitas correspondentes sob contribuições econômicas e sociais e, para estarrecimento, fora da 
receita tributária, como se fosse doações de empresas e pessoas físicas. 
Bastam os exemplos das deformações existentes para justificar a eliminação da criação de “contribuições de 
intervenção no domínio econômico”, nebulosas e que, de resto, são quase todos os impostos.  
Por conseguinte, se couber a criação de alguma melhoria contribuição diferente do imposto, da taxa, da 
contribuição de melhoria e do empréstimo compulsório, torna-se necessário explicita-la com precisão, a fim de 
prevenir abusos e arbitrariedades. Aí há que se prever as contribuições previdenciárias cobradas por Estados de 
servidores.  
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.  
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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. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

     EMENDA:00324 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:   

   SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E  
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA  
Art. 6o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições do capítulo pertinente desta  
Constituição, observarão os princípios  
estabelecidos no item I do art. 3o., no "caput" do  
art. 10 e no seu § 2o. 
Justificativa:  

Objetiva a presente emenda introduzir a competência privativa da União para instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. 
Como decorrência dessa definição de competência da União ter-se-á a garantia de que não existirão 
pluralidades de pessoas de direito público dela se utilizando, para criar figuras impositivas próprias, nas citadas 
áreas.  
As vantagens dessa proposta são as seguintes: 
1 – consagra-se a competência no ente público mais adequado para exercê-la; 
2 – deixa claro que a competência é exclusiva, eliminando o exercício do poder impositivo comum ou 
concorrente; 
3 – racionaliza esse difícil campo da parafiscalidade; 
4 – possibilita a formulação, nesses setores, de políticas e seus desdobramentos executórios a nível nacional, 
eliminando-se distorções decorrentes de exercícios de poder paralelo; 
5 – atende à natureza dessas contribuições que devem repousar na competência da pessoas de direito público, 
com área de ação mais abrangente; 
6 – finalmente, a atual emenda elucida ponto omisso do atual anteprojeto – o da definição do ente competente 
para instituí-las, o que, caso persistisse, provocaria consequências danosas aos domínios social, profissional e 
econômico.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição, observem os princípios da 
legalidade, da anterioridade da lei, inclusive no prazo de noventa dias, exceto no tocante às que recaírem sobre 
o patrimônio ou a renda do contribuinte, hipótese em que a lei deverá ter sido publicada antes do início do 
período em que se registrarem os elementos de fato, nela indicados, para determinação e quantificação da  
respectiva base de cálculo.  
Somos favoráveis ao entendimento de que a definição da natureza de cada contribuição deva figurar nos 
capítulos pertinentes de outras Comissões, sendo da competência desta, somente, o estabelecimento das 
limitações adotadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   Dê-se a redação abaixo ao seguinte  
dispositivo do Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
"Art. 6o. A União poderá instituir  
contribuições para a Previdência e Assistência  
Social e contribuições no interesse de categorias  
profissionais e os Estados e Municípios poderão  
criar contribuições para a previdência e  
assistência de seus funcionários." 
Justificativa:  

A fim de coibir abusos impositivos, torna-se necessário estabelecer com precisão quais contribuições podem ser 
cobradas pela União, pelos Estados e pelos Municípios, e que não se enquadrem nos impostos, nas taxas ou 
nas contribuições de melhoria. 
Nesse sentido, esta emenda substitui “contribuições sociais” por “contribuições para a previdência e assistência 
social”, de abrangência conhecida. A título de contribuições sociais, o Governo Federal instituiu autênticos 
impostos camuflados, contabilizando o produto, artificiosamente, fora da própria receita tributária, merecendo 
referência as seguintes: contribuição social (Finsocial), que consubstancia tributações paralelas ao imposto de 
renda, ao imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre circulação de mercadorias; contribuição para 
desenvolvimento do ensino marítimo; contribuição para o desenvolvimento do ensino aeroviário; contribuição do 
salário-educação; contribuições da cota de previdência, destinada à cobertura da responsabilidade da União no 
custeio administrativo da Previdência Social, tributo formado por 3,6% do imposto de importação, 10% da renda 
bruta da Loteria Esportiva, 14% da venda dos bilhetes da Loteria Federal, 6% sobre o preço “ex-refinaria” da 
gasolina tipo A e 3% sobre o movimento das apostas hípicas.  
Suprimidas estão sendo nesta emenda as “contribuições de intervenção no domínio econômico”, pois todas são 
autênticos impostos, enquanto que a maioria dos impostos também são de intervenção na economia. Sob tão 
nebuloso título, também vem cometendo abusos o Governo Federal, instituindo e cobrando impostos camuflados 
sob as denominações seguintes, abusos agravados pela contabilização fora da receita tributária: contribuições 
para o PIN e o PROTERRA (partes do imposto de renda de pessoas jurídicas destacado para aqueles 
programas federais); contribuições sobre exportação de café e cacau; contribuições de sobre tarifas de 
telecomunicações de margens de revenda ou do preço único);  contribuição do selo especial de controle 
(adicional ao IPI); contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegados (adicional 
ao imposto de importação); contribuição para organização e regulamentação do mercado da borracha (imposto 
ou taxa vinculada); contribuição adicional sobre passagens e transportes aéreos; contribuições sobre apostas 
hípicas (imposto de 3% sobre o valor da apostas, para a Previdência Social). 
Observa-se que não pode a Constituição deixar fora dos tributos as contribuições especiais, nem usar 
expressões vagas que tornarão inócua a discriminação de impostos e as limitações ao poder de tributar. 
Por outro lado, não pode a Constituição ignorar a prática tradicional e a necessidade de os Estados e Municípios 
instituírem contribuições de seguridade social sobre seus funcionários, com vistas ao pagamento de suas 
aposentadorias e das pensões de seus dependentes. Por isso, foi explicitada essa competência.  
Mas não pode a Comissão de Tributos simplesmente aceitar, mediante reportamento, contribuições que outras 
Comissões possam imaginar. Daí ter sido eliminada a remissão. 
Por outro lado, na qualidade de tributos – pois não são doações de particulares ao Estado, mas obrigações 
pecuniárias – as contribuições especiais não estão condicionadas apenas ao art. 7°, itens I e III, letras “a” e “c”, 
do Anteprojeto, mas também às demais disposições aplicáveis, como o art. 1°, § 5°, e o art. 2°.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição, observem os princípios da 
legalidade, da anterioridade da lei, inclusive no prazo de noventa dias, exceto no tocante às que recaírem sobre 
o patrimônio ou a renda do contribuinte, hipótese em que a lei deverá ter sido publicada antes do início do 
período em que se registrarem os elementos de fato, nela indicados, para determinação e quantificação da  
respectiva base de cálculo.  
Somos favoráveis ao entendimento de que a definição da natureza de cada contribuição deva figurar nos 
capítulos pertinentes de outras Comissões, sendo da competência desta, somente, o estabelecimento das 
limitações adotadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00364 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao artigo 6o.  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais instituídas com base  
nas disposições dos Capítulo pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o., item I e III, letras  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00509 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:   

   Inclua-se no Art. 6o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas, o seguinte parágrafo único:  
Art. 6o. ......................  
§ único. Pelo menos dois terços dos recursos  
provenientes da arrecadação das contribuições  
mencionadas neste artigo, serão obrigatoriamente  
aplicados nas Unidades da Federação onde foram  
arrecadados. 
Justificativa:  

Não é correto que as contribuições sociais, arrecadadas para finalidades específicas, sejam utilizadas fora das 
regiões onde foram arrecadadas. 
Limita-se em 1/3, a possibilidade de utilização dos recursos fora da região onde foram arrecadadas.  
Parecer:   

   No que concerne à repartição das receitas tributárias, o Anteprojeto atribui à lei complementar o 
disciplinamento de determinadas matérias, ou seja, a fixação dos prazos, a indicação da forma e dos critérios de 
rateio das participações, bem como o estabelecimento das normas sobre a criação do Conselho de 
Representantes dos Estados e do Distrito Federal, e do Conselho de Representantes dos Municípios.  
Como se observa, trata-se de questões que, em razão de sua especificidade e dos detalhamentos necessários a 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00522 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 6o.:  
"Art. 6o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o., itens I e III, letra  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual Finsocial, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito “em 
cascata”, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de tributação. Com o acréscimo proposto, 
proposto, atribui-se à Lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida 
mediante o estabelecimento de cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00593 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 artigo 6o.:  
"Artigo 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos Capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o., itens, letras "a" a  
"c", e não serão cumulativas". 
Justificativa:  

A exemplo do atual Finsocial, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito “em 
cascata”, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de tributação. Com o acréscimo proposto, 
proposto, atribui-se à Lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida 
mediante o estabelecimento de cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00629 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6o. a seguinte redação:  
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"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
interesse de categorias profissionais ou quaisquer  
outras, instituídas com base nas disposições dos  
Capítulos pertinentes desta Constituição são  
tributos e obedecem às garantias estabelecidas  
neste Capítulo". 
Justificativa:  

A discussão sobre a natureza jurídica das contribuições sociais já está superada na doutrina e na experiência 
legislativa de todos os países civilizados. Também a doutrina brasileira entende serem tributos, pelo que está 
ultrapassada a visão de parafiscalidade própria do período que antecedeu à 2ª Guerra Mundial.  
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:00684 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 art. 6o.:  
Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos Capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o. itens I e III, letras  
"a" e "c" e, não serão cumulativas. 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSICIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00712 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 redação abaixo ao seguinte  
dispositivo do Anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
"Art. 6o. A União poderá instituir  
contribuições para a previdência e assistência  
social e contribuições no interesse de categorias  
profissionais e os Estados e Municípios poderão  
criar contribuições para a previdência e  
assistência de seus funcionários." 
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Justificativa:  

A fim de coibir abusos impositivos, torna-se necessário estabelecer com precisão quais contribuições podem ser 
cobradas pela União, pelos Estados e pelos Municípios, e que não se enquadrem nos impostos, nas taxas ou 
nas contribuições de melhoria. 
Nesse sentido, esta emenda substitui “contribuições sociais” por “contribuições para a previdência e assistência 
social”, de abrangência conhecida. A título de contribuições sociais, o Governo Federal instituiu autênticos 
impostos camuflados, contabilizando o produto, artificiosamente, fora da própria receita tributária, merecendo 
referência as seguintes: contribuição social (Finsocial), que consubstancia tributações paralelas ao imposto de 
renda, ao imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre circulação de mercadorias; contribuição para 
desenvolvimento do ensino marítimo; contribuição para o desenvolvimento do ensino aeroviário; contribuição do 
salário-educação; contribuições da cota de previdência, destinada à cobertura da responsabilidade da União no 
custeio administrativo da Previdência Social, tributo formado por 3,6% do imposto de importação, 10% da renda 
bruta da Loteria Esportiva, 14% da venda dos bilhetes da Loteria Federal, 6% sobre o preço “ex-refinaria” da 
gasolina tipo A e 3% sobre o movimento das apostas hípicas.  
Suprimidas estão sendo nesta emenda as “contribuições de intervenção no domínio econômico”, pois todas são 
autênticos impostos, enquanto que a maioria dos impostos também são de intervenção na economia. Sob tão 
nebuloso título, também vem cometendo abusos o Governo Federal, instituindo e cobrando impostos camuflados 
sob as denominações seguintes, abusos agravados pela contabilização fora da receita tributária: contribuições 
para o PIN e o PROTERRA (partes do imposto de renda de pessoas jurídicas destacado para aqueles 
programas federais); contribuições sobre exportação de café e cacau; contribuições de sobre tarifas de 
telecomunicações de margens de revenda ou do preço único);  contribuição do selo especial de controle 
(adicional ao IPI); contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegados (adicional 
ao imposto de importação); contribuição para organização e regulamentação do mercado da borracha (imposto 
ou taxa vinculada); contribuição adicional sobre passagens e transportes aéreos; contribuições sobre apostas 
hípicas (imposto de 3% sobre o valor da apostas, para a Previdência Social). 
Observa-se que não pode a Constituição deixar fora dos tributos as contribuições especiais, nem usar 
expressões vagas que tornarão inócua a discriminação de impostos e as limitações ao poder de tributar. 
Por outro lado, não pode a Constituição ignorar a prática tradicional e a necessidade de os Estados e Municípios 
instituírem contribuições de seguridade social sobre seus funcionários, com vistas ao pagamento de suas 
aposentadorias e das pensões de seus dependentes. Por isso, foi explicitada essa competência.  
Mas não pode a Comissão de Tributos simplesmente aceitar, mediante reportamento, contribuições que outras 
Comissões possam imaginar. Daí ter sido eliminada a remissão. 
Por outro lado, na qualidade de tributos – pois não são doações de particulares ao Estado, mas obrigações 
pecuniárias – as contribuições especiais não estão condicionadas apenas ao art. 7°, itens I e III, letras “a” e “c”, 
do Anteprojeto, mas também às demais disposições aplicáveis, como o art. 1°, § 5°, e o art. 2°.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição, observem os princípios da 
legalidade, da anterioridade da lei, inclusive no prazo de noventa dias, exceto no tocante às que recaírem sobre 
o patrimônio ou a renda do contribuinte, hipótese em que a lei deverá ter sido publicada  
antes do início do período em que se registrarem os elementos de fato, nela indicados, para determinação e 
quantificação da respectiva base de cálculo.  
Somos favoráveis ao entendimento de que a definição da natureza de cada contribuição deva figurar nos 
capítulos pertinentes de outras Comissões, sendo da competência desta, somente, o estabelecimento das 
limitações adotadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00800 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
suprima-se a alínea "d" do parágrafo primeiro  
do artigo sétimo do anteprojeto da subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira.  
Justificativa:  

A vedação da aceitação de emendas que alterem a natureza econômica da despesa implica em garroteamento 
do Congresso no que diz respeito à possibilidade de propor mudanças substantivas ao plano orçamentário do 
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Poder Executivo. Este fato não condiz com o equilíbrio de poderes que deve reger a Constituição que ora se 
prepara.  
Neste sentido, apresentamos esta emenda supressiva.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00801 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 art. 6o.:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos Capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no Art. 7o., itens I e III, letras  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00876 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 art. 6o. do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de  
interesses de categorias profissionais,  
instituídas com base nas disposições dos Capítulos  
pertinentes desta Constituição, observarão as  
garantias estabelecidas no art. 7o., itens I e  
III, letras "a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00889 REJEITADA 
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 art. 6o.:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos Capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o., itens I e III, letras  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
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:00930 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:   

   Dê-se ao Art. 6o. do Anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas, a seguinte redação:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, que são tributos,  
instituídas com base nas disposições dos capítulos  
pertinentes desta Constituição, observarão o  
disposto neste capítulo." 
Justificativa:  

Se não for especificado que “as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e os de interesse 
de categorias profissionais” também são tributos, seriam os governos induzidos a contornar as limitações à carga 
fiscal pela simples mudança de nomenclatura de “impostos” para “contribuição”. Para assegurar uniformidade no 
tratamento fiscal – dispõe-se que quaisquer outras contribuições por ventura contidas em outros dispositivos 
constitucionais ficarão adstritas aos princípios gerais da Seção I.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
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as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00990 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:   

   Dê-se nova redação ao art. 6o.  
"Art. 6o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o., itens I e III, letras  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00998 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 art. 6o.:  
"Art. 6o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos capítulos pertinentes desta  
Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no art. 7o, itens I e II, letras "a"  
e "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
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lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01017 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 art. 6o. do anteprojeto da Subcomissão V - A.  
Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos capítulos pertinentes,  
observarão as garantias estabelecidas no art. 7o.,  
itens I e III, letras "a" a "c", e não serão cumulativas. 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01036 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 art. 6o. do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, instituídas com base  
nas disposições dos capítulos pertinentes,  
observarão as garantias estabelecidas no art. 7o.,  
itens I e III, letras "a" a "c", e não serão cumulativas. 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01081 REJEITADA 
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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 art. 6o. do anteprojeto  
da Subcomissão de tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de  
interesses de categorias profissionais, instituídas  
com case nas disposições dos Capítulos pertinentes  
desta Constituição, observarão as garantias  
estabelecidas no Art. 7o., itens I e III, letras  
"a" a "c", e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A exemplo do atual FINSOCIAL, eventuais contribuições instituídas poderão trazer de volta o indesejável efeito 
‘em cascata’, significando verdadeiro retrocesso em termos de técnica de atribuição. Com o acréscimo proposto, 
atribui-se à lei que instituir a contribuição a obrigação de evitar tal efeito, a qual pode ser atendida mediante o 
estabelecimento da cobrança em uma única fase do processo produtivo, por exemplo.  
Parecer:   

   O art. 6o. do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas estabelece que 
as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de Categoria profissional, 
instituídas com base nas disposições dos Capítulos pertinentes da Constituição observem princípios gerais 
aplicados aos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Efeitos indesejáveis eventualmente provocados pela 
técnica de tributação adotada pelas referidas contribuições devem ser apreciados por ocasião da aprovação de 
lei que as instituírem.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00428 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   

   Altera o Artigo 6o.  
Art. 6o. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições do capítulo pertinente desta  
Constituição, observarão os princípios  
estabelecidos no item I e nas alíneas "a" e "c" do  
item III, do artigo 7o. 
Justificativa:  

A emenda visa a estabelecer a competência privativa da União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesses de categorias profissionais. 
Como decorrência dessa definição de competência da União ter-se-á a garantia de que não existirão 
pluralidades de pessoas de direito público dela se utilizando, para criar figuras impositivas próprias, mas citadas 
áreas.  
As vantagens dessa proposta são as seguintes: 
1 – consagra-se a competência no ente público mais adequado para exercê-la.  
2 – deixa claro que a competência é exclusiva, eliminando o exercício do poder impositivo comum ou 
concorrente.  
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3 – racionaliza esse difícil campo da parafiscalidade.  
4 – possibilita a formulação, nesses setores, de políticas e seus desdobramentos executórios a nível nacional, 
eliminando-se distorções decorrentes de exercícios de poder paralelo.  
5 – atende à natureza dessas contribuições que devem repousar na competência de pessoa de direito público, 
com área de ação mais abrangente.  
6 – finalmente, a atual emenda elucida ponto omisso do atual anteprojeto – o da definição do ente competente 
para instituí-las, o que, caso persistisse, provocaria consequências danosas aos domínios social, profissional e 
econômico.  
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:00675 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6o. do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, previstas nesta  
Constituição, ficarão sujeitas às garantias  
estabelecidas no item I e nas alíneas a e c do  
item III do art. 7o." 
Justificativa:  

O Substitutivo, com felicidade, submete as contribuições sociais e as outras, que cita, aos princípios da 
legalidade e da anterioridade, peças mestras da moderna tributação.  
Dentro da mesma linha e para completar o dispositivo, sugere-se a aplicação, também, da norma de 
irretroatividade.  
Nada mais hostil aos contribuintes do que sujeitar à tributação atos ou fatos pretéritos, consumados antes da 
vigência da lei que cria a imposição.  
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:00744 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 art. 6o. a seguinte redação:  
"Art. 6o. - As contribuições sociais e as de  
interesse de categorias profissionais, previstas  
nesta Constituição, ficarão sujeitas às garantias  
estabelecidas no item I e na alínea "c" do item  
III do art. 7o." 
Justificativa:  

Em nenhum ponto do texto as contribuições de intervenção no domínio econômico aparecem. Portanto não 
devem constar deste artigo, que trata de forma genérica de todas as contribuições já existentes.  
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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:00760 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:   

   Suprimir do texto do Art. 6o., do  
Substitutivo, do Relator da Comissão do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças a seguinte  
expressão: "os de intervenção no domínio  
econômico". 
Justificativa:  

A emenda Constitucional n° 18/65 (art. 1°) restringia o poder tributante do Estado aos impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. 
Entretanto, já o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) teve que reconhecer (art. 217) a sobrevivência de 
outras contribuições compulsórias, tais como: contribuição sindical, cotas de previdência, etc.  
Diante de tal quadro, as Emendas Constitucionais n°s. 1/69 e 8/77 retornaram essas contribuições ao texto 
constitucionais, através do art. 21, § 2°, inciso I, passando a se constituir numa nova modalidade de tributo, da 
qual o Poder Público tem feito uso abusivo. 
A propósito, Manoel Ferreira Filho, in Constituição Brasileira, pág.164, citando Ruy Barbosa Nogueira, chega a 
afirmar que a “importância dessas contribuições avulta tanto, pois, o volume de sua arrecadação, no Brasil, 
excede à dos impostos, taxas e contribuições de melhoria”.  
Por outro lado, a instituição dessas contribuições como instrumento de intervenção no domínio econômico, ou 
para atender diretamente à parte da União no custeio de encargos de previdência social, tem servido de suporte 
para sustentação de poderosas e ineficazes autarquias interventivas (INCRA, IAA, IBC, etc), bem como de um 
Sistema previdenciário monstruoso, igualmente ineficaz. 
Além disso, não dispõe o Governo de um eficiente sistema de controle de boa aplicação de dinheiro arrecadado 
por esses inúmeros organismos cujo volume não é pouco, como antes referido.  
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:02566 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Altera o art. 268  
Art. 268 - "As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23  

 

de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições pertinentes desta Constituição,  
observarão os princípios estabelecidos no item I e  
nas alíneas "a" e "c" do art. 269." 
Justificativa:  

Cabe à União “estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar a executar planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento econômico e social” (art. 49, IX); legislar sobre seguridade social (art. 49, XIX, “t”) 
e condições de capacidade para o exercício das profissões (art. 49, XIX, “n”); e intervir no domínio econômico, 
para atender aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 309, “caput”).  
Tais incumbências devem ser compatíveis com as fontes de recursos necessários ao seu cumprimento (as 
contribuições), as quais somente podem ser definidas adequadamente pela União, por força mesmo do 
conhecimento e da estrutura administrativa de que dispõe, na área.  
A emenda elucida ponto omisso do anteprojeto – o da definição de pessoa de direito público competente para 
instituir as contribuições de espécie – racionaliza esse déficit campo da parafiscalidade, por conferir competência 
ao ente público com área de atuação mais abrangente, e torna adequado o subsistema impositivo ao sistema 
contemplado pelo anteprojeto.  
   
   EMENDA:04697 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva ao art. 268.  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 268, do Anteprojeto de Constituição do Nobre  
Relator da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculos dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir.' 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
   
   EMENDA:05101 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprimir do texto do art. 268, do Anteprojeto  
a seguinte expressão: "os de intervenção no  
domínio econômico. 
Justificativa:  

A emenda Constitucional n° 18/65 (art. 1°) restringia o poder tributante do Estado aos impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. 
Entretanto, já o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) teve que reconhecer (art. 217) a sobrevivência de 
outras contribuições compulsórias, tais como: contribuição sindical, cotas de previdência, etc.  
Diante de tal quadro, as Emendas Constitucionais n°s. 1/69 e 8/77 retornaram essas contribuições ao texto 
constitucionais, através do art. 21, § 2°, inciso I, passando a se constituir numa nova modalidade de tributo, da 
qual o Poder Público tem feito uso abusivo. 
A propósito, Manoel Ferreira Filho, in Constituição Brasileira, pág.164, citando Ruy Barbosa Nogueira, chega a 
afirmar que a “importância dessas contribuições avulta tanto, pois, o volume de sua arrecadação, no Brasil, 
excede à dos impostos, taxas e contribuições de melhoria”.  
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Por outro lado, a instituição dessas contribuições como instrumento de intervenção no domínio econômico, ou 
para atender diretamente à parte da União no custeio de encargos de previdência social, tem servido de suporte 
para sustentação de poderosas e ineficazes autarquias interventivas (INCRA, IAA, IBC, etc), bem como de um 
Sistema previdenciário monstruoso, igualmente ineficaz. 
Além disso, não dispõe o Governo de um eficiente sistema de controle de boa aplicação de dinheiro arrecadado 
por esses inúmeros organismos cujo volume não é pouco, como antes referido.  

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:02423 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Altera o art. 263  
Art. 263 - "As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições pertinentes desta Constituição,  
observarão os princípios estabelecidos no item I e  
nas alíneas "a" e "c" do art. 264." 
Justificativa:  

Cabe à União “estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar a executar planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento econômico e social” (art. 54, II); legislar sobre seguridade social (art. 54, XIII, “t”) e 
condições de capacidade para o exercício das profissões (art. 54, XIII, “n”); e intervir no domínio econômico, para 
atender aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 303, “caput”).  
Tais incumbências devem ser compatíveis com as fontes de recursos necessários ao seu cumprimento (as 
contribuições), as quais somente podem ser definidas adequadamente pela União, por força mesmo do 
conhecimento e da estrutura administrativa de que dispõe, na área.  
A emenda elucida ponto omisso do anteprojeto – o da definição de pessoa de direito público competente para 
instituir as contribuições de espécie – racionaliza esse déficit campo da parafiscalidade, por conferir competência 
ao ente público com área de atuação mais abrangente, e torna adequado o subsistema impositivo ao sistema 
contemplado pelo anteprojeto.  
Parecer:   

   A Emenda objetiva alterar a redação do art. 263, que trata das contribuições parafiscais.  
Examinando a Emenda e sua justificação, chegamos à conclusão de que abordam aspectos que contribuem 
para o aperfeiçoamento da matéria disciplinada no supracitado dispositivo.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da presente Emenda. 
   
   EMENDA:04354 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva ao art. 263.  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 263, do Projeto de Constituição do Nobre  
Relator da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculos dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
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Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema  
Tributário estruturado no Projeto, a forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições 
sociais. 
   
   EMENDA:04740 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao Art. 263  
Suprimir do texto do art. 263, do Projeto a  
seguinte expressão: "os de intervenção no domínio  
econômico. 
Justificativa:  

A emenda Constitucional n° 18/65 (art. 1°) restringia o poder tributante do Estado aos impostos, taxas e 
contribuições de melhoria. 
Entretanto, já o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) teve que reconhecer (art. 217) a sobrevivência de 
outras contribuições compulsórias, tais como: contribuição sindical, cotas de previdência, etc.  
Diante de tal quadro, as Emendas Constitucionais n°s. 1/69 e 8/77 retornaram essas contribuições ao texto 
constitucionais, através do art. 21, § 2°, inciso I, passando a se constituir numa nova modalidade de tributo, da 
qual o Poder Público tem feito uso abusivo. 
A propósito, Manoel Ferreira Filho, in Constituição Brasileira, pág.164, citando Ruy Barbosa Nogueira, chega a 
afirmar que a “importância dessas contribuições avulta tanto, pois, o volume de sua arrecadação, no Brasil, 
excede à dos impostos, taxas e contribuições de melhoria”.  
Por outro lado, a instituição dessas contribuições como instrumento de intervenção no domínio econômico, ou 
para atender diretamente à parte da União no custeio de encargos de previdência social, tem servido de suporte 
para sustentação de poderosas e ineficazes autarquias interventivas (INCRA, IAA, IBC, etc), bem como de um 
Sistema previdenciário monstruoso, igualmente ineficaz. 
Além disso, não dispõe o Governo de um eficiente sistema de controle de boa aplicação de dinheiro arrecadado 
por esses inúmeros organismos cujo volume não é pouco, como antes referido.  
Parecer:   

   Visa a Emenda suprimir do art. 263 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos e sua criação se dá em 
decorrência da efetiva necessidade de intervenção da União, para atender aos imperativos de segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições, bem como das demais 
contribuições parafiscais, somente poderá ocorrer observando-se o disposto no art. 264, itens I e III.  
Cabe esclarecer que, depois de examinar a matéria com base em numerosas Emendas e ela pertinentes, 
chegamos à conclusão de que as contribuições indicadas no supracitado dispositivo devem ser de competência 
exclusiva da união, que as instituirá como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06033 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivos emendados: Art. 264, c.c. art.  
262, parágrafo único, in fine, e 263, do Projeto  
de Constituição.  
Substituam-se o art. 264, bem como a parte  
final do parágrafo único do art. 262, e o art.  
263, pelo seguinte dispositivo.  
"Art.- Nenhum imposto, taxa, contribuição de  
melhoria ou especial, nem empréstimo compulsório  
poderá ser instituído ou aumentado sem que o  
estabeleça norma legal previamente votada e  
aprovada pelo Legislativo; nenhum será exigido  
antes de decorridos cento e vinte dias da  
publicação da respectiva lei, ressalvados os casos  
regulados em lei complementar; nem poderá ser  
cobrado com efeito de confisco ou em relação a  
fato gerador ocorrido antes do início da vigência  
da lei que o houver instituído ou aumentado." 
Justificativa:  

Pretende-se, numa só disposição – que talvez devesse constar no elenco dos direitos e liberdades fundamentais 
(Título II, Capítulo I) – consubstanciar o estatuto constitucional do contribuinte, que no atual Projeto de 
Constituição, se alonga pelos citados Arts. 262 a 264, além do previsto no art. 259, sobretudo item II.  
Parecer:   

   A presente Emenda tem por objetivo incluir em um único dispositivo a matéria constante do arts. 263 e 264, 
bem como a parte final do parágrafo único do art. 262.  
Não obstante o louvável propósito da Emenda, nota-se que a reunião de tais disposições em uma só omite 
aspectos e características importantes relativas aos princípios nelas contidas, cuja indicação mais adequada 
deve, a nosso ver, ser feita especificamente no próprio texto constitucional, porquanto assim se asseguram plena 
e claramente, na Lei Maior, as garantias do contribuinte. 
   
   EMENDA:08296 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 263, do Projeto de Constituição.  
Art. 263 ....................... 
"parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e base de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instruir." 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema Tributário estruturado no Projeto, a 
forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições sociais. 
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   EMENDA:10073 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 263,  
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo Único - As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema Tributário estruturado no Projeto, a 
forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições sociais. 
   
   EMENDA:10123 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 263 do Projeto de Constituição,  
elaborado pela Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 263 - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, cuja criação seja  
autorizada por esta Constituição, ficarão sujeitas  
às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas  
"a" e "c" do item III do art. 264, e às  
restrições contidas no art. 261." 
Justificativa:  

O tratamento dado às contribuições sociais no art. 335, combinado com os arts. 337 e 338, pelo Projeto de 
Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, ora em apreciação pelo Plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte, convertem-nas, na prática, em um tributo, e não mais em um direito social do trabalhador. 
Com efeito, o Projeto declara que as Contribuições Sociais integrarão o Fundo de Seguridade Social, gerido pelo 
Estado e destinado a atender despesas de toda a população, e não só das classes trabalhadora, com saúde, 
assistência social e previdência social.  
Logo, se nada mais diferencia as contribuições sociais dos tributos, é imperioso que a eventual criação de outras 
contribuições sociais, além daquelas previstas no § 2° do mesmo artigo, se submete às restrições para a criação 
de novos impostos no exercício de competência residual, previstas no art. 261: não tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos já discriminados na Constituição, não tenham natureza cumulativa e sejam 
instituídas por lei aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa.  
Parecer:   

   Propõe a presente Emenda nova redação ao art. 263, para se acrescentar ao seu texto a expressão "...e às 
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restrições contidas no art. 261".  
As contribuições de que trata o art.263 se revestem de características especiais-daí denominarem-se também 
contribuições especiais-, destinando-se a atender a necessidades as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica 
o tratamento próprio que lhes tem sido dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter 
parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante a justificação apresentada para a Emenda, entendemos mais condizentes 
com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema tributário estruturado no Projeto, a forma e as 
limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições parafiscais. 
   
   EMENDA:12391 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se no Art. 263 a expressão "... ou por  
lei ordinária" logo após a expressão "... por esta  
Constituição". 
Justificativa:  

Não cabe restringir as contribuições apenas àquelas cuja criação já é autorizada nesta Constituição, até porque, 
praticamente, inexistem no atual texto do projeto previsões, por exemplo, de contribuições pela intervenção do 
domínio econômico. O correto é prever sua criação também em Lei Ordinária.  
Parecer:   

   Pretende a Emenda que se inclua no art. 263 a expressão "...ou por lei ordinária" logo após a expressão "...por 
esta Constituição".  
Entendemos que a alteração proposta não se coaduna com o tratamento especial que deve ser dado às 
contribuições para fiscais, no texto constitucional.  
Depois de examinar detidamente a matéria com base em numerosas emendas a ela pertinentes, chegamos à 
conclusão de que as contribuições indicadas no supracitado dispositivo devem ser da competência exclusiva da 
União, que as instituirá como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. 
   
   EMENDA:12650 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO:  
Art. 263 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 263: As contribuições sociais e as de  
interesse de categorias profissionais, cuja  
criação seja autorizada por esta Constituição,  
ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no  
item I e nas alíneas "a" e "c" do item III do art. 264. 
Justificativa:  

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições. Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título 
destinado à Ordem Social-Seguridade Social, tendo em vista que contribuição social não se enquadra na 
categoria de tributos.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente emenda, suprimir do art. 263 as contribuições de intervenção no domínio 
econômico.  
Essas contribuições se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos e sua criação se dá em 
decorrência da efetiva necessidade de intervenção da União no domínio econômico, para atender aos 
imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico, bem 
como das demais contribuições especiais, somente poderá ocorrer observando-se o disposto no art. 264, itens I 
e III.  
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Cabe, ainda, esclarecer que, depois de examinar detidamente a matéria com base em numerosas Emendas a 
ela pertinentes, chegamos à conclusão de que as contribuições indicadas no supracitado dispositivo devem ser 
da competência exclusiva da União, que as instituirá como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13028 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: art. 263.  
O artigo 263 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 263: As contribuições sociais e as de  
interesse de categorias profissionais, cuja  
criação seja autorizada por esta Constituição,  
ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no  
item I e nas alíneas "a" e "c" do item III do art. 264. 
Justificativa:  

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições. Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título 
destinado à Ordem Social-Seguridade Social, tendo em vista que contribuição social não se enquadra na 
categoria de tributos.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente emenda, suprimir do art. 263 as contribuições de intervenção no domínio 
econômico.  
Essas contribuições se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos e sua criação se dá em 
decorrência da efetiva necessidade de intervenção da União no domínio econômico, para atender aos 
imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico, bem 
como das demais contribuições especiais, somente poderá ocorrer observando-se o disposto no art. 264, itens I 
e III.  
Cabe, ainda, esclarecer que, depois de examinar detidamente  a matéria com base em numerosas Emendas a 
ela pertinentes, chegamos à conclusão de que as contribuições indicadas no supracitado dispositivo devem ser 
da competência exclusiva da União, que as instituirá como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13348 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se no art. 263 do Projeto da  
sistematização, o seguinte parágrafo único:  
Art. 263 ....................... 
§ único - Pelo menos dois terços dos recursos  
provenientes da arrecadação das contribuições  
mencionadas neste artigo, serão obrigatoriamente  
aplicados nas Unidades da Federação onde foram  
arrecadados. 
Justificativa:  

Não é correto que as contribuições sociais, arrecadadas para finalidades específicas, sejam utilizadas fora das 
regiões onde foram arrecadadas.  
Limita-se em 1/3, a possibilidade de utilização dos recursos fora da região onde foram arrecadas.  
Parecer:   

   A Emenda objetiva vincular os recursos provenientes da arrecadação das contribuições de que trata o artigo 
263 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização à aplicação nos Estados onde foram 
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arrecadadas.  
Na hipótese não obstante a relevância dos argumentos do Nobre Parlamentar, entendemos que a proposta 
contraria a Sistemática geral adotada na elaboração do Projeto em questão.  
Pela rejeição. 
   
   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;  
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 [e 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 circunstancias 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 
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definidos como geradores de impostos. O que se vê, hoje, na prática de tais contribuições, é que elas são 
verdadeiras 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:14040 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art.  
263; do projeto da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema Tributário estruturado no Projeto, a 
forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições sociais. 
   
   EMENDA:14279 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 263;  
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa:  
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É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema Tributário estruturado no Projeto, a 
forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições sociais. 
   
   EMENDA:15219 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 263;  
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo Único - As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema Tributário estruturado no Projeto, a 
forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições sociais. 
 
     EMENDA:15541 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Altera o art. 263  
"Art. 263 - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico, as de interesse  
de categorias profissionais e as destinadas a  
atender diretamente à parte da União no custeio  
dos encargos da Seguridade Social, ficarão  
sujeitas às garantias estabelecidas no item I e  
nas alíneas "a" e "c" do item III do artigo 264." 
Justificativa:  
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A alteração proposta visa a que a contribuição destina a atender diretamente a parte da União no custeio dos 
encargos da Seguridade Social fique também sujeita às garantias estabelecidas no item I e nas alíneas “a” e “c” 
do item III do art. 264.  
O corte da expressão “cuja criação seja autorizada por esta Constituição” vê-se a considera-la desnecessária. 
Além disso, eventuais e indesejados esquecimentos do legislador constitucional, poderiam inviabilizar a cobrança 
das contribuições de que trata este artigo.  
Parecer:   

   A Emenda objetiva acrescentar, ao artigo 263 do Projeto de Constituição, expressa referência às contribuições 
destinadas a atender a parte da União no custeio dos encargos da Seguridade Social, e suprimir, do mesmo 
texto, a expressão " cuja criação seja autorizada por esta constituição".  
A preocupação do Nobre Parlamentar no tocante à inclusão proposta não se justifica, posto que a expressão " 
contribuições sociais" compreende as contribuições do empregado, as do empregador e as da União.  
Quanto ao mais, entendemos mais apropriada a forma constante do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização.  
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:  

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 a prestação não fosse tributo nem 
punição, teria que ser voluntária e, portanto, uma doação da 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.  
Como efeito está sendo suprimida a parte final do parágrafo único do art. 262 e totalmente o art. 264 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-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.  
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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:17850 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 263;  
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
"Parágrafo único. As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e base de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa:  

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Propõe-se, através da presente Emenda, que "as contribuições sociais somente poderão ter fatos geradores e 
base de cálculo dos Tributos compreendidos na competência Tributária da pessoa jurídica de direito público que 
as constituir".  
Sabe-se que tais contribuições se revestem de características muito especiais, destinando-se a atender a 
necessidades sociais as mais diversas, o que, a nosso ver, justifica o tratamento próprio que lhes tem sido 
dispensado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu caráter parafiscal.  
Em razão desse fato, e não obstante as razões invocadas para a restrição visada pela Emenda, consideramos 
mais condizentes com a nossa realidade sócio-econômica e com o sistema  
Tributário estruturado no Projeto, a forma e as limitações nele estabelecidas para a criação das contribuições 
sociais. 
   
   EMENDA:18185 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda  
Dê-se a seguinte redação ao art. 263.  
"Art. 263. As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio público, digo econômico e  
as de interesse de categorias profissionais, cuja  
criação seja autorizada por esta constituição,  
ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no  
item e nas alíneas "a" e "c" do item III, do art.  
264, e não serão cumulativas. 
Justificativa:  

A medida proposta busca a realização da Justiça Fiscal. De fato, as contribuições sociais cumulativas ou em 
cascata prejudicam os pequenos empresários que não podem logicamente verticalizar suas operações. Do 
contrário, beneficiam as grandes empresas que reduzem várias etapas do processo produtivo a uma só 
operação.  
Parecer:   

   A Emenda objetiva determinar a não cumulatividade das contribuições referidas no artigo 263 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização.  
Na hipótese, não obstante a relevância dos argumentos do Nobre Parlamentar, entendemos que a proposta 
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contraria a Sistemática geral adotada na elaboração do Projeto em questão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18421 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Altera o art. 263.  
Art. 263. As contribuições sociais, as de  
intervenção do domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais são da competência  
privativa da União e, instituídas com base nas  
disposições pertinentes desta Constituição,  
observarão os princípios estabelecidos no item I e  
nas alíneas "a" e "c", do item III, do art. 264. 
Justificativa:  

Cabe à União “estabelecer políticas gerais e setoriais bem como elaborar a executar planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento econômico e social” (art. 54, II); legislar sobre seguridade social (art. 54, XIII, “t”) e 
condições de capacidade para o exercício das profissões (art. 54, XIII, “n”); e intervir no domínio econômico, para 
atender aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 303, “caput”).  
Tais encargos pressupõem a existências dos recursos necessários ao seu comprimento, os quais deverão ser 
captados mediante a imposição das contribuições de que trata este dispositivo. A adequada instituição dessas 
contribuições, sem imposições concorrentes, é que permitirá à União o disciplinamento abrangente da área 
social.  
Parecer:   

   A Emenda pretende incluir na competência privativa da União a instituição das contribuições de que trata o 
artigo 263 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
A proposta contribui, efetivamente, para aprimorar o Projeto em causa.  
Pelo acolhimento, no forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:19399 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Art. 263  
Insira-se no Art. 263 do Projeto de  
Constituição, depois da expressão "Autorizada por  
esta Constituição", a sentença "E as previstas em Lei". 
Justificativa:  

Visa-se com esta emenda melhorar a redação do texto no que se refere às contribuições já previstas em lei, 
apitando que haja entendimento de que as contribuições sem apenas aquelas que a nova Constituição 
aprovasse.  
Parecer:   

   Propõe a Emenda que se modifique o art. 263 do Projeto, de modo a ficar explícito que também deverão 
respeitar determinadas garantias integrantes do estatuto do contribuinte (art. 264) as contribuições "previstas em 
lei" e não apenas aquelas cuja criação seja autorizada pela Carta Magna.  
Assiste razão ao nobre Constituinte, daí que o Substitutivo deste Relator já incorpora essa preocupação, tanto 
no novo texto correspondente ao art. 263, quanto, por exemplo, em dispositivo específico, ao prever a instituição 
de outras contribuições destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social.  
Pela aprovação parcial. 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE O 

     EMENDA:21960 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Art. 201  
O art. 201 do substitutivo, passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
Art. 201 - Compete, exclusivamente, à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, como instrumento de sua atuação nas  
respectivas áreas observado o disposto nos artigos  
197, I, II e III e 202, I e III. 
Justificativa:  

É mister adequar as contribuições abrigadas pelo dispositivo emendado às normas gerais de direito tributário e 
aos princípios constitucionais tributários.  
Parecer:   

   Consiste a presente Emenda em dar nova redação ao Art. 201, para acrescentar que as contribuições nele 
indicadas observarão o disposto no Art. 197, itens I, II e III.  
Por não se considerarem tributos, nos termos do Art. 195, parece-nos inadequado aplicar-se às contribuições o 
disposto no Art. 197.  
Por outro lado, revestindo-se as contribuições do Art. 201 de características próprias que as distinguem dos 
tributos, entendemos que a sua criação deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art. 202, 
aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes 
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o. do Art. 259.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22136 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao artigo 201.  
Proposta:  
Art. 201. "Competente exclusivamente à  
União instituir contribuições sociais intervenção  
no domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais ou econômicas, como instrumento de  
sua atuação nas respectivas áreas, observado o  
disposto nos itens I e III do artigo 202." 
Justificativa:  

O texto apresentado objetiva dar maior abrangência ao preceito legal alcançando tanto as categorias 
profissionais como econômicas.  
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para nele incluir também as contribuições de interesse das 
categorias econômicas.  
Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a redação do dispositivo, porquanto a inclusão das 
categorias econômicas efetivamente complementa as espécies de categorias sociais em cujo interesse pode a 
União instituir contribuições parafiscais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22295 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 201 DO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÂO.  
Dê-se ao art. 201 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observando o disposto nos itens I e  
II do art. 202" 
Justificativa:  

A presente emenda modificativa tem por escopo impedir que redação equivocada, ponha em risco a preservação 
das entidades provadas que se valem de contribuições parafiscais objetivando a prestação de serviços 
destinados a categorias profissionais, como é o caso do SESI, SENAI, SESC e SENAI. 
Da forma como se encontra redigido o art. 201 da margem a interpretação favorável ao monopólio da União 
relativamente aos citados serviços, os quais constituem objetivos, também, como se sabe, das citadas entidades, 
que, entre outras virtudes, são mantidas, exclusivamente, com recursos do empregador.  
Considerando que se faz correta a intenção da Assembleia Constituinte de preservar tais modelares instituições, 
atendendo, aliás, ao clamor da opinião pública, é de todo conveniente que não persista, na redação de qualquer 
dispositivo do texto constitucional, ameaça latente em sentido adverso.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda seja excluída do art. 201 a frase "... como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas..."  
A inserção desta expressão no art. 201 visa apenas aperfeiçoar sua redação, delimitando o campo de atuação 
da União no que concerne à criação das contribuições indicadas no mencionado dispositivo.  
Assim, a frase cuja supressão se pretende complementa o sentido do artigo 201, limitando o seu alcance às 
áreas de atuação da União especificadas no Capítulo II do Título IV.  
Em face do exposto, entendemos deve ser mantida a redação dada ao art. 201 no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23028 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda modificativa e aditiva  
Dê-se a seguinte redação ao art. 201 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, como instrumento de sua atuação nas  
respectivas áreas, observado o disposto no item  
III do artigo 197 e nos itens I e III do artigo 202". 
Justificativa:  

A emenda, em última análise, dirige-se a determinar que se apliquem as contribuições parafiscais as normas 
gerais em matéria de legislação e administração tributárias, o que, aliás, vem sendo feito, com grande êxito pela 
jurisprudência, quanto a institutos como o lançamento, constituição, modificação e extinção do crédito tributário, 
a denúncia espontânea, prescrição e decadência, dentre outras, que se acham regulados, com clareza, no 
vigente Código Tributário Nacional.  
Como se sabe, antes da entrada em vigor do Código Tributário Nacional havia verdadeiro caos legislativo e 
pretoriano sobre vários institutos atinentes aos tributos. O lançamento e os prazos extintivos dos créditos 
tributários, por exemplo, eram regulados diversamente pela legislação do imposto de renda, ao imposto de 
consumo e de outros tributos. O referido Código, a nível de lei complementar, veio a fixar vários princípios acerca 
da matéria, com sensível vantagem para a boa administração da justiça. Por isso, é de toda conveniência que a 
Constituição determine a aplicação das aludidas regras, no que concerne às contribuições parafiscais. Os 
Órgãos que as arrecadam e os cidadãos serão significativamente beneficiados com a previdência.  
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Parecer:   

   Visa a Emenda dar nova redação ao Art. 201, para acrescentar que as contribuições nele indicadas observarão 
o disposto no item III do Art. 197.  
Por não se considerarem tributos, nos termos do Art. 195, parece-nos inadequado aplicar-se às contribuições o 
disposto no Art. 197.  
Por outro lado, revestindo-se elas de características próprias que as distinguem dos tributos, entendemos que 
sua criação deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios 
análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes destinadas a garantir a manutenção 
ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o. do Art. 259.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23537 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 201:  
"Art. 201 - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio econômico e as de interesse  
de categorias profissionais, cuja criação seja  
autorizada por esta Constituição, ficarão sujeitas  
às garantias estabelecidas nos itens I e III do  
artigo 202, e não serão cumulativas." 
Justificativa:  

A medida proposta busca a realização da Justiça Fiscal.  
De fato, as contribuições sociais cumulativas ou em cascata prejudicam os pequenos empresários que não 
podem logicamente verticalizar suas operações. Do contrário, beneficiam as grandes empresas que reduzem 
várias etapas do processo produtivo a uma só operação.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo estabelecer que as contribuições indicadas no art. 201, cuja criação seja autorizada 
pela Constituição, não serão cumulativas.  
Não obstante os argumentos apresentados a favor da Emenda, entendemos que as contribuições, em razão de 
sua natureza e características especiais, bem como das diretrizes e parâmetros adotados para a formulação do 
sistema tributário, devem observar apenas os princípios da legalidade e da anterioridade, das quais decorre o 
necessário controle para a criação delas.  
É de se observar que o Substitutivo alterou a redação do referido art. 201, tornando exclusiva a competência da 
União para instituir as contribuições nele indicadas, e estabelecendo que essa entidade política as criará como 
instrumento sua atuação nas respectivas áreas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23680 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   

   O Artigo 201 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais e de categorias  
profissionais, cuja criação seja autorizada por  
esta Constituição, observado o disposto nos itens  
I e III do Art. 202. 
Justificativa 

A expressão intervenção no domínio econômico não encontra definição no texto do Substitutivo, dando margem 
à instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcará 
com os ônus dessas contribuições.  
Sugere-se, ainda, que o disposto neste Artigo seja transferido para o título destinado à Ordem Social Seguridade 
Social, tendo em vista que contribua se enquadra na categoria de tributos.  
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Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se justificam porque se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos, decorrendo 
sua criação da efetiva necessidade de intervenção da União para atender, em última análise, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições só poderá ocorrer com estrita 
observância dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme expressos nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25077 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: artigo 201. O  
artigo 201 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 201 - As contribuições sociais e as de  
interesse de categorias profissionais, cuja  
criação seja autorizada por esta Constituição,  
ficarão sujeitas às garantias estabelecidas no  
Item I e nas alíneas "a" e "c" do Item III do Art. 202 
Justificativa 

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições. Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título 
destinado à Ordem Social-Seguridade 
Parecer:   

   Lamentamos não poder dispensar à presente Emenda o mesmo tratamento dispensado a outras do mesmo 
autor, tendo em vista que o dispositivo referenciado não guarda qualquer relação com a justificação apresentada 
e com o teor da Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:25375 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Art. 201  
O Art. 201 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais e de categorias  
profissionais, cuja criação seja autorizada por  
esta Constituição, observado o disposto nos itens  
I e III do Art. 202. 
Justificativa 

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições.  
Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título destinado à Ordem Social-
Seguridade Social, tendo em vista que contribuição social não se enquadra na categoria de tributos.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se justificam porque se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos, decorrendo 
sua criação da efetiva necessidade de intervenção da União para atender, em última análise, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições só poderá ocorrer com estrita 
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observância dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme expressos nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25454 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   

   EMENDA AO § 3o. DO ART. 9o., AO ART. 201 e À  
ALÍNEA "C", DO INCISO II, DO ART. 203.  
Dê-se ao § 3o. do art. 9o. a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembléia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas"", após "categorias profissionais"".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores"". 
Justificativa 

A emenda refere-se, simultaneamente, a três preceitos, da do que, conexos, situam-se ao longo da mesma linha 
lógica. O problema é um só, distribuindo nos três preceitos.  
O fundamento é único: nos três casos, restabelecer o princípio da isonomia, que exige tratamento igual aos 
iguais.  
O interesse nos homens constitui uma realidade de fato.  
O direito nasce dos fatos (Ihering) e os disciplina para ajustá-los à convivência social.  
A lei quando se opõe à realidade de fato chega antes à ficção do que ao direito.  
O econômico e o profissional são interesses fundamentais do homem.  
Os homens que aplicam, com risco, patrimônio em empresamento de uma atividade, têm uma linha de 
interesses demarcados e nítidos, que se aproxima e une.  
A junção dos semelhantes ou assemelhados em torno de interesses econômicos ou profissionais compõe a 
categoria, respectivamente, econômica ou profissional.  
Tais noções são naturais, compondo a realidade de fato.  
Quando tais junções se aperfeiçoam em uniões através de associações legalmente constituídas, o fato veste 
direito.  
A situação de emprego ou trabalho na mesma atividade ou profissão, ou em atividades ou profissões conexas, 
constitui a base de aglutinação dos interesses homogêneos que formam a categoria profissional.  
Como a situação de emprego ou trabalho pressupõe a existência da empresa (esta é que emprega), a categoria 
econômica (empregados) tem precedência, cronológica sobre a categoria profissional (empregados).  
A relação é indispensável bilateral. Sem a prévia existência dos dois polos, não pode existir.  
Os interesses aglutinados nas categorias precisam fazer-se representar para compor e desenvolver o diálogo 
que abre caminho ao entendimento entre capital e trabalho.  
A representação há que ser dos dois lados, simultaneamente. Ela se organiza através do associativismo. Se este 
for deixado à própria sorte, só os mais fortes conseguem se organizar, ou, pelo menos, se organizam melhor, 
não raro anexado os mais fracos. Para evitar ou reduzir essa desigualdade, a lei intervém como instrumento 
auxiliar e corretivo da organização. É nesse caso que a lei liberta e a liberdade escraviza.  
Para ser justa, correta e, sobretudo, competente, a lei deve disciplinar, igual e simultaneamente, os dois termos 
da equação econômico-profissional. Se dispõe apenas sobre o termo que se refere aos trabalhadores, faz-se 
perneta. E nada caminha bem sobre perna só.  
As duas faces compõem um só rosto: o da busca do equilíbrio social. O disposto no art. 9°, § 3°, do substitutivo, 
que só cuida do associativismo sindical dos trabalhadores (profissional), longe de resultar vantagem para eles, 
os prejudica, pois, sem a representação dos interesses dos empregadores, a equação não se completa e, 
incompleta não pode ser resolvida. A fórmula revela-se apta para conduzir ao conflito, quando o que a sociedade 
pretende é a harmonia.  
A opção por um dos termos da equação, inviabiliza esta.  
A emenda iguala ou iguais, uma vez que sob o ângulo da organização sindical da representação dos respectivos 
interesses, que necessitam ser colocados em oposição para tentar reduzir a oposição, os dois lados são 
equivalentes. A Constituição, que determina a isonomia como princípio, não pode contrariá-la nos princípios de 
assentamento de sua própria estrutura.  
Há também a considerara a necessidade de se garantir coerência à Constituição.  
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O consectário indispensável de obrigatoriedade da negociação, que o substitutivo impõe no art. 7°, XXII, deve 
ser a alavancagem aos dois lados para, organizando-se, assegurar meios ao cumprimento desse fim. A 
negociação consagra o diálogo a este pressupõe dois lados aptos a sua efetivação.  
Finalmente, liberdade não deve perder os pés, que a garante como realidade usufruível. O excesso de 
preocupação em deixa-la livre, acaba anulando o estuário onde pode e deve correr. O medo de tolhê-la nas 
alturas da concepção do ser prejudica a descida ao concreto onde deve estar.  
Somos um povo livre, compondo nação livre, dentro de um país livre. Isso não impede que a própria 
Constituição, que define e arma a liberdade, organize-nos como uma Federação solenemente declarada 
intocável (art. 92, § 4°, I). Embora toda organização limite a liberdade, a limitação quando é apenas organização 
deve ser computada como necessidade instrumental ao exercício da liberdade.  
A liberdade sindical, tanto ou mais que a liberdade política, precisa ser organizada para ganhar pernas 
indispensáveis à movimentação que a permite estar o que é e deve ser.  
No Brasil continental dos diversos módulos determinados pelas disparidades regionais, o confederalismo sindical 
é tão importante quanto o federalismo político. Tanto quanto este, aquele precisa ter estrutura assegurada pela 
lei, a partir da “Magna”. Abster-se o substitutivo de definir a estrutura mínima da organização sindical 
confederativa, com o sindicado na base municipal, a federação a nível estadual e a Confederação no ápice da 
pirâmide, representa ameaça de esvaziamento do mecanismo de operacionalização do sistema de 
representação dos interesses profissionais e econômicos. O que é bom para os interesses gerais da Nação não 
pode ser mau para os interesses específicos do universo sindical. O que é certo para realizar o gênero, não pode 
ser errado para realizar a espécie, sabido que esta se alinha na substância daquele.  
Em essência e em síntese, a emenda propõe fórmula necessária à instrumentação da liberdade sindical, de 
modo a garanti-la como direito capaz de ser exercitado em cima do concreto, ao invés de situá-la apenas como 
conceito próximo ao teto da ficção.  
Finalmente, é bom esclarecer que o lastro para a emenda que se refere a três dispositivos esta na permissão 
constante do § 2°, segunda parte, do art. 23, do Regimento Interno da ANC.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o. do Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou 
econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão "dos trabalhadores" na 
alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação do 
dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em cujo 
interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo 
onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de trabalhadores, o que se 
justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, ainda, das suas próprias condições materiais 
e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26075 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. 201 do Projeto de  
Constituição, a expressão "como instrumento de sua  
atuação nas respectivas áreas", bem como a  
explicitação "nos itens I e III" do art. 202. 
Justificativa 

A lei – e muito menos a Constituição – deve explicar porque é cobrado determinado tributo (como instrumento...).  
Por outro lado, as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias 
profissionais, também precisam respeitar, no que lhes for aplicável, as garantias asseguradas ao contribuinte no 
art. 202, portanto, além das preconizadas nos itens I e III, também as dos itens II (igualdade de tratamento) e 
proibição de confisco mediante a contribuição (item IV).  
Parecer:   

   Visa a Emenda suprimir do art. 201 a frase"... como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas...", bem 
como a explicitação "nos itens I e III" do art. 202.  
É de se observar que a expressão que se pretende suprimir visa aperfeiçoar a redação do art. 201, delimitando a 
competência da União no que se refere à criação das contribuições indicadas no supracitado dispositivo.  
Portanto, a frase em referência complementa adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu alcance às 
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áreas de atuação da União especificadas no Capítulo II do Título IV e, por conseguinte, preservando as áreas de 
atuação das demais esferas de Governo.  
Quanto à explicitação dos princípios da legalidade e anterioridade, consideramo-la necessária, para que a 
instituição das contribuições se dê sob o mesmo controle exigido para os tributos.  
Por outro lado, considerando-se a natureza e as características próprias das contribuições, que as distinguem 
dos tributos indicados no art. 195, entendemos que não cabe estender-lhes as hipóteses indicadas nos demais 
itens do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26264 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA AO § 3o., DO ART. 9o., AO ART. 201 E À  
ALÍNEA "C", DO INCISO II, DO ART. 203.  
Dê-se ao § 3o. do art. 9o., a seguinte redação:  
§ 3o. A assembléia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo d sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 

A emenda refere-se, simultaneamente, a três preceitos, da do que, conexos, situam-se ao longo da mesma linha 
lógica. O problema é um só, distribuindo nos três preceitos.  
O fundamento é único: nos três casos, restabelecer o princípio da isonomia, que exige tratamento igual aos 
iguais.  
O interesse nos homens constitui uma realidade de fato.  
O direito nasce dos fatos (Ihering) e os disciplina para ajustá-los à convivência social.  
A lei quando se opõe à realidade de fato chega antes à ficção do que ao direito.  
O econômico e o profissional são interesses fundamentais do homem.  
Os homens que aplicam, com risco, patrimônio em empresamento de uma atividade, têm uma linha de 
interesses demarcados e nítidos, que se aproxima e une.  
A junção dos semelhantes ou assemelhados em torno de interesses econômicos ou profissionais compõe a 
categoria, respectivamente, econômica ou profissional.  
Tais noções são naturais, compondo a realidade de fato.  
Quando tais junções se aperfeiçoam em uniões através de associações legalmente constituídas, o fato veste 
direito.  
A situação de emprego ou trabalho na mesma atividade ou profissão, ou em atividades ou profissões conexas, 
constitui a base de aglutinação dos interesses homogêneos que formam a categoria profissional.  
Como a situação de emprego ou trabalho pressupõe a existência da empresa (esta é que emprega), a categoria 
econômica (empregados) tem precedência, cronológica sobre a categoria profissional (empregados).  
A relação é indispensável bilateral. Sem a prévia existência dos dois polos, não pode existir.  
Os interesses aglutinados nas categorias precisam fazer-se representar para compor e desenvolver o diálogo 
que abre caminho ao entendimento entre capital e trabalho.  
A representação há que ser dos dois lados, simultaneamente. Ela se organiza através do associativismo. Se este 
for deixado à própria sorte, só os mais fortes conseguem se organizar, ou, pelo menos, se organizam melhor, 
não raro anexado os mais fracos. Para evitar ou reduzir essa desigualdade, a lei intervém como instrumento 
auxiliar e corretivo da organização. É nesse caso que a lei liberta e a liberdade escraviza.  
Para ser justa, correta e, sobretudo, competente, a lei deve disciplinar, igual e simultaneamente, os dois termos 
da equação econômico-profissional. Se dispõe apenas sobre o termo que se refere aos trabalhadores, faz-se 
perneta. E nada caminha bem sobre perna só.  
As duas faces compõem um só rosto: o da busca do equilíbrio social. O disposto no art. 9°, § 3°, do substitutivo, 
que só cuida do associativismo sindical dos trabalhadores (profissional), longe de resultar vantagem para eles, 
os prejudica, pois, sem a representação dos interesses dos empregadores, a equação não se completa e, 
incompleta não pode ser resolvida. A fórmula revela-se apta para conduzir ao conflito, quando o que a sociedade 
pretende é a harmonia.  
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A opção por um dos termos da equação, inviabiliza esta.  
A emenda iguala ou iguais, uma vez que sob o ângulo da organização sindical da representação dos respectivos 
interesses, que necessitam ser colocados em oposição para tentar reduzir a oposição, os dois lados são 
equivalentes. A Constituição, que determina a isonomia como princípio, não pode contrariá-la nos princípios de 
assentamento de sua própria estrutura.  
Há também a considerara a necessidade de se garantir coerência à Constituição.  
O consectário indispensável de obrigatoriedade da negociação, que o substitutivo impõe no art. 7°, XXII, deve 
ser a alavancagem aos dois lados para, organizando-se, assegurar meios ao cumprimento desse fim. A 
negociação consagra o diálogo a este pressupõe dois lados aptos a sua efetivação.  
Finalmente, liberdade não deve perder os pés, que a garante como realidade usufruível. O excesso de 
preocupação em deixa-la livre, acaba anulando o estuário onde pode e deve correr. O medo de tolhê-la nas 
alturas da concepção do ser prejudica a descida ao concreto onde deve estar.  
Somos um povo livre, compondo nação livre, dentro de um país livre. Isso não impede que a própria 
Constituição, que define e arma a liberdade, organize-nos como uma Federação solenemente declarada 
intocável (art. 92, § 4°, I). Embora toda organização limite a liberdade, a limitação quando é apenas organização 
deve ser computada como necessidade instrumental ao exercício da liberdade.  
A liberdade sindical, tanto ou mais que a liberdade política, precisa ser organizada para ganhar pernas 
indispensáveis à movimentação que a permite estar o que é e deve ser.  
No Brasil continental dos diversos módulos determinados pelas disparidades regionais, o confederalismo sindical 
é tão importante quanto o federalismo político. Tanto quanto este, aquele precisa ter estrutura assegurada pela 
lei, a partir da “Magna”. Abster-se o substitutivo de definir a estrutura mínima da organização sindical 
confederativa, com o sindicado na base municipal, a federação a nível estadual e a Confederação no ápice da 
pirâmide, representa ameaça de esvaziamento do mecanismo de operacionalização do sistema de 
representação dos interesses profissionais e econômicos. O que é bom para os interesses gerais da Nação não 
pode ser mau para os interesses específicos do universo sindical. O que é certo para realizar o gênero, não pode 
ser errado para realizar a espécie, sabido que esta se alinha na substância daquele.  
Em essência e em síntese, a emenda propõe fórmula necessária à instrumentação da liberdade sindical, de 
modo a garanti-la como direito capaz de ser exercitado em cima do concreto, ao invés de situá-la apenas como 
conceito próximo ao teto da ficção.  
Finalmente, é bom esclarecer que o lastro para a emenda que se refere a três dispositivos esta na permissão 
constante do § 2°, segunda parte, do art. 23, do Regimento Interno da ANC.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o. do Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou 
econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão "dos trabalhadores" na 
alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação do 
dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em cujo 
interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo 
onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de trabalhadores, o que se 
justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, ainda, das suas próprias condições materiais 
e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26533 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao Art. 201 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Dê-se ao art. 201 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 202." 
Justificativa 
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A presente emenda modificativa tem por escopo impedir que redação equivocada, ponha em risco a preservação 
das entidades provadas que se valem de contribuições parafiscais objetivando a prestação de serviços 
destinados a categorias profissionais, como é o caso do SESI, SENAI, SESC e SENAI. 
Da forma como se encontra redigido o art. 201 da margem a interpretação favorável ao monopólio da União 
relativamente aos citados serviços, os quais constituem objetivos, também, como se sabe, das citadas entidades, 
que, entre outras virtudes, são mantidas, exclusivamente, com recursos do empregador.  
Considerando que se faz correta a intenção da Assembleia Constituinte de preservar tais modelares instituições, 
atendendo, aliás, ao clamor da opinião pública, é de todo conveniente que não persista, na redação de qualquer 
dispositivo do texto constitucional, ameaça latente em sentido adverso.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda seja excluída do art. 201 a frase "... como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas..."  
A inserção desta expressão no art. 201 visa apenas aperfeiçoar sua redação, delimitando o campo de atuação 
da União no que concerne à criação das contribuições indicadas no mencionado dispositivo.  
Assim, a frase cuja supressão se pretende complementa o sentido do artigo 201, limitando o seu alcance às 
áreas de atuação da União especificadas no Capítulo II do Título IV.  
Em face do exposto, entendemos deve ser mantida a redação dada ao art. 201 no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26771 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 201  
Adite-se ao artigo, parágrafo único com a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - Os Estados e Municípios,  
na forma da Lei, poderão estabelecer sistemas  
especiais de Previdência Social, para seus  
funcionários estatutários, mediante contribuição  
específica. 
Justificativa 

Compatibiliza, sem ofender os direitos que protegem, o comando da norma com as aspirações do funcionalismo 
público, estadual e municipal, no sentido de sistema próprios de Previdência Social.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente Emenda, acrescentar parágrafo único ao art. 201, no qual se estabelece que os 
Estados e Municípios poderão criar e manter sistemas de previdência e assistência social para seus servidores, 
a ser custeados por contribuições pagas por estes.  
Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente contribui para aclarar e complementar o art. 201, 
aperfeiçoando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos de interesse público.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:27144 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
"Parágrafo Único: As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculos dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa 

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
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Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, pelo qual se estabelecem limitações à instituição das 
contribuições sociais.  
Tais contribuições se revestem de características especiais, destinando-se a atender a necessidades sociais as 
mais diversas, o que justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado pelo nosso direito constitucional, 
acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III 
do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o  
do Art.259.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27148 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 202." 
Justificativa 

Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27348 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   

   Dê-se ao § 3o. do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembléia geral fixará a  
contribuição da categoria que, será descontada em  
folha, para custeio do sistema confederativo de  
sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais":  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "e trabalhadores". 
Justificativa 
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Em termos de organização sindical, o problema que se apresenta na área dos trabalhadores é idêntico ao que 
existe do lado dos empregadores. Atender a um lado, deixando o outro a margem, longe de resolver, agrava o 
problema. 
O substitutivo, por equivoco, só contempla o sindicalismo da categoria profissional. Isso entorta ou aderna o 
edifício sindical, o que o esvazia e até anula para realização de sua finalidade essencial, que é a de canal de 
comunicação entre trabalho e capital, com vistas a construir a paz social de que precisamos.  
A emenda restabelece a regência da justiça na área, tratando igualmente aos iguais.  
Quando se fala em sindicalismo do empresariado, a imagem que se forma é da riqueza que dispensaria a 
contribuição da categoria. O engano é tão grande, quanto perigoso. O sindicalismo dos empregadores, no Brasil, 
é o sindicalismo das pequenas e médias empresas, cuja sobrevivência depende do apoio da contribuição que a 
emenda propõe se lhe seja extensiva.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o. do Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou 
econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão "dos trabalhadores" na 
alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação do 
dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em cujo 
interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo 
onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de trabalhadores, o que se 
justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, ainda, das suas próprias condições materiais 
e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27423 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao art. 201 do Projeto do relator da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 201. Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio e de interesses das categorias  
profissionais e econômicas, como instrumento de  
sua atuação nas respectivas áreas observado o  
disposto nos itens I e II do artigo 202. 
Justificativa 

O objetivo de constituinte deve conseguir além das categorias profissionais ou econômicas entre elas aquelas 
representadas pelos dos profissionais autônomos e liberais sob pena de cometer uma grave omissão com 
profundos reflexos quer sociais ou jurídicos.  
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para nele incluir também as contribuições de interesse das 
categorias econômicas.  
Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a redação do dispositivo, porquanto a inclusão das 
categorias econômicas efetivamente complementa as espécies de categorias sociais em cujo interesse pode a 
União instituir contribuições parafiscais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27791 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201,  
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do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
"Parágrafo Único: As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa 

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, pelo qual se estabelecem limitações à instituição das 
contribuições sociais.  
Tais contribuições se revestem de características especiais, destinando-se a atender a necessidades sociais as 
mais diversas, o que justifica tratamento próprio que lhes tem sido dado pelo nosso direito constitucional, 
acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III 
do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o  
do Art. 259.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27792 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 207." 
Justificativa 

Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27982 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
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"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 207." 
Justificativa 

Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27983 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
"Parágrafo Único: As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa 

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, pelo qual se estabelecem limitações à instituição das 
contribuições sociais.  
Tais contribuições se revestem de características especiais, destinando-se a atender a necessidades sociais as 
mais diversas, o que justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado pelo nosso direito constitucional, 
acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III 
do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o  
do Art. 259.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28049 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição:  
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"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 202." 
Justificativa 

Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28102 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Acrescente-se ao art. 201 o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Os Estados e Municípios  
poderão instituir contribuição de seus servidores  
para o custeio, em benefício destes, de sistemas  
de previdência e assistência Social". 
Justificativa 

O objetivo da emenda é afastar dúvidas sobre a faculdade de os Estados e Municípios instituírem contribuição de 
seus servidores para o custeio dos institutos de previdência e assistência social, em benefício dos próprios 
servidores. Trata-se de ressalvar uma situação já existente, que, pela redação do artigo, poderia ser posta em 
dúvida.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente Emenda, acrescentar parágrafo único ao art. 201, no qual se estabelece que os 
Estados e Municípios poderão criar e manter sistemas de previdência e assistência social para seus servidores, 
a ser custeados por contribuições pagas por estes.  
Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente contribui para aclarar e complementar o art. 201, 
aperfeiçoando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos de interesse público.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:28170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
"Parágrafo Único - As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir". 
Justificativa 
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É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, pelo qual se estabelecem limitações à instituição das 
contribuições sociais.  
Tais contribuições se revestem de características especiais, destinando-se a atender a necessidades sociais as 
mais diversas, o que justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado pelo nosso direito constitucional, 
acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III 
do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o 
do Art. 259.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28182 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 201 - Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observando o disposto nos itens I e  
III do art. 207". 
Justificativa 

Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28280 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado  
Artigo 201  
Ao artigo 201, dê-se a seguinte redação:  
Compete exclusivamente à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais ou econômicas, como instrumento de  
sua atuação nas respectivas áreas, observado o  
disposto nos itens I e III do Artigo 202. 
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Justificativa 

O substitutivo dá solução parcial ao problema, abrangendo unicamente as categorias profissionais. A emenda 
visa a contemplar as categorias econômicas, de modo a assegurar base para o sistema funcionar.  
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para nele incluir também as contribuições de interesse das 
categorias econômicas.  
Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a redação do dispositivo, porquanto a inclusão das 
categorias econômicas efetivamente complementa as espécies de categorias sociais em cujo interesse pode a 
União instituir contribuições parafiscais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:28325 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 201:  
"Art. 201 - As contribuições sociais, as de  
intervenção no domínio e as de interesse de  
categorias profissionais, cuja criação seja  
autorizada por esta Constituição, ficarão sujeitas  
às garantias estabelecidas nos itens I e II do  
artigo 202, e não serão cumulativas. 
Justificativa 

A medida proposta busca a realização da Justiça Fiscal. De fato, as contribuições sociais cumulativas ou em 
cascata prejudicam os pequenos empresários que não podem logicamente verticalizar suas operações. Do 
contrário, beneficiam as grandes empresas que reduzem várias etapas do processo produtivo a uma só 
operação.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo estabelecer que as contribuições indicadas no art. 201, cuja criação seja autorizada 
pela Constituição, não serão cumulativas.  
Não obstante os argumentos apresentados a favor da Emenda, entendemos que as contribuições, em razão de 
sua natureza e características especiais, bem como das diretrizes e parâmetros adotados para a formulação do 
sistema tributário, devem observar apenas os princípios da legalidade e da anterioridade, das quais decorre o 
necessário controle para a criação delas.  
É de se observar que o Substitutivo alterou a redação do referido art. 201, tornando exclusiva a competência da 
União para instituir as contribuições nele indicadas, e estabelecendo que essa entidade política as criará como 
instrumento sua atuação nas respectivas áreas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28525 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao § do Art. 9o., a seguinte redação:  
§ 3o. - A assembléia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 

O sistema sindical brasileiro, apesar das dificuldades ocasionadas pelos longos períodos de exceção, apesenta 
saldo positivo na missão de busca de equilíbrio entre trabalho e capital.  
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Para prosseguir nessa missão, é preciso que alei garanta a continuidade de sua organização, tanto na área das 
categorias profissionais, quanto nas das categorias econômicas. O sindicalismo organizado é e deve ser o 
grande canal de comunicação entre empregados e empregadores.  
O substitutivo só resolve o problema do lado dos empregados, deixando em branco a outra face, a das 
categorias econômicas. Como as duas são partes de um só tudo, a emenda garante-lhes igual tratamento.  
Como a matéria espraia-se por três dispositivos, a emenda os alcança.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o. do Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou 
econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão "dos trabalhadores" na 
alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação do 
dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em cujo 
interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo 
onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de trabalhadores, o que se 
justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, ainda, das suas próprias condições materiais 
e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28829 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva Modificativa  
Dispositivo Emendado. Art. 201  
Modifique-se o art. 201 do Projeto de  
Constituição, que passará à seguinte redação:  
Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais e do sistema de representação  
cooperativista, como instrumento de atuação nas  
respectivas áreas, observado o disposto nos itens  
I e III do art. 202. 
Justificativa 

O dispositivo prevê a contribuição parafiscal para as diversas categorias profissionais, (advogados, economistas, 
engenheiros, veterinários, etc.), silenciando em relação aos órgãos de representação legal do sistema 
cooperativista, um em cada Estado e no Distrito Federal e um de âmbito nacional, como consta da atual Lei 
5.764, de 16.12.71. Se não for prevista constitucionalmente a sua permissibilidade, a contribuição cooperativista 
desaparecerá, pois a lei ordinária não terá o respaldo constitucional, o que atualmente acontece, em virtude dos 
dispositivos constitucionais vigentes serem mais abrangentes em relação às contribuições parafiscais.  
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam incluídas no art. 201 as contribuições de interesse do sistema de representação 
cooperativista.  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos desnecessária a inclusão proposta, 
porquanto as mencionadas contribuições se acham abrangidas pelas que estão indicadas no art. 201.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28969 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 201.  
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Suprima-se o Art. 201 do Substitutivo do  
Relator. 
Justificativa 

Sob o fundamento do exercício do seu poder de intervenção no domínio econômico, a União tem instituído 
diversas contribuições com finalidades outras que não aquelas estabelecidas no texto constitucional. 
Com isso, a aludida autorização tem servido apenas para aumentar, cada vez mais, a carga tributária dos 
constituintes.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo suprimir o art. 201, que trata das contribuições parafiscais.  
Sem embargo das razões apresentadas a favor da Emenda, é de se reconhecer que as contribuições acima 
referidas constituem valioso instrumento para o atendimento de necessidades sociais e econômicas que não 
podem ser satisfeitas pela receita dos tributos.  
Buscou-se, no Substitutivo, disciplinar tais contribuições de forma que possam servir à realização daqueles 
objetivos, e colocando a sua criação sob a égide dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme 
preceitua o supracitado art. 201.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29901 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva Modificativa  
Modifique-se o artigo 201 do Projeto de  
Constituição, que passará a seguinte redação:  
Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais e do sistema de representação  
cooperativista, como instrumento de atuação  
nas respectivas áreas observado o disposto nos  
itens I e III do artigo 202. 
Justificativa 

O dispositivo prevê a contribuição parafiscal para as diversas categorias profissionais, (advogados, economistas, 
engenheiros, veterinários, etc.), silenciando em relação aos órgãos de representação legal do sistema 
cooperativista, um em cada Estado e no Distrito Federal e um de âmbito nacional, como consta da atual Lei 
5.764, de 16.12.71. Se não for prevista constitucionalmente a sua permissibilidade, a contribuição cooperativista 
desaparecerá, pois a lei ordinária não terá o respaldo constitucional, o que atualmente acontece, em virtude dos 
dispositivos constitucionais vigentes serem mais abrangentes em relação às contribuições parafiscais.  
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam incluídas no art. 201 as contribuições de interesse do sistema de representação 
cooperativista.  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos desnecessária a inclusão proposta, 
porquanto as mencionadas contribuições se acham abrangidas pelas que estão indicadas no art. 201.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30100 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao § 3o. do art. 9o, a seguinte redação:  
§ 3o. - A Assembléia geral fixará a  
contribuição da categoria que, se profissional,  
será descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo de sua representação sindical.  
No art. 201, acrescente-se a expressão "ou  
econômicas", após "categorias profissionais".  
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Na alínea "c", do inciso II, do art. 203,  
suprima-se a expressão "dos trabalhadores". 
Justificativa 

A emenda abrange três preceitos, a partir do § 3°, do art. 9° espraiando-se pelos dois outros. 
O substitutivo oferece solução para o sindicalismo das categorias profissionais. Mas isso não resolve. Os dois 
lados precisam estar organizados para, através do diálogo, realizar as negociações que abrem as portas ao 
entendimento entre capital e trabalho.  
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao § 3o. do Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou 
econômicas" em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir a expressão "dos trabalhadores" na 
alínea c, do item II, do Art. 203.  
A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve ser aproveitada, para assegurar a aplicação do 
dispositivo às entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissionais liberais.  
Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consiste em alteração que contribui para o 
aperfeiçoamento da disposição a ela pertinente, porque completa o elenco das categorias sociais em cujo 
interesse a União pode instituir contribuições especiais.  
Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", entendemos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo 
onde se acha inserida trata de imunidade tributária concedida às entidades sindicais de trabalhadores, o que se 
justifica em face da inegável importância social dessas entidades e, ainda, das suas próprias condições materiais 
e econômicas.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30351 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 artigo 201, do Substitutivo o seguinte parágrafo.  
Art. 201........................  
Parágrafo Único: Os Estados e Municípios  
poderão manter sistema de previdência para seus  
funcionários estatutários, nos termos fixados em lei.. 
Justificativa 

Os servidores públicos estaduais e municipais regidos por estatuto próprio são a exemplo dos federais 
denominados funcionários, espécie do gênero servidor público. Estados e Municípios mantém sistema de 
previdência própria para atendê-los nos seus benefícios, eis que não se acham vinculados a Previdência Social e 
necessitam de Instituição própria para lhes dar cobertura e atendimento nos casos de doença etc... O preceito 
portanto é indispensável, na sua ressalva, sob pena de ficarem os funcionários públicos estaduais e municipais 
desabrigados dessa proteção.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente Emenda, acrescentar parágrafo único ao art. 201, no qual se estabelece que os 
Estados e Municípios poderão criar e manter sistemas de previdência e assistência social para seus servidores, 
a ser custeados por contribuições pagas por estes.  
Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente contribui para aclarar e complementar o art. 201, 
aperfeiçoando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos de interesse público.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:31067 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva Parcial  
Art. 210 - "Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, como instrumento de sua atuação nas  
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respectivas áreas, observado o disposto nos itens  
I e III do artigo 202".  
Emenda - Supressão do Trecho: "... de  
intervenção no domínio econômico ..." 
Justificativa 

O dispositivo, conforme se encontra redigido, cria mais uma forma de intervenção do Estado no domínio 
econômico, o que é altamente desaconselhável num regime da livre iniciativa.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se justificam porque se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos, decorrendo 
sua criação da efetiva necessidade de intervenção da União para atender, em última análise, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições só poderá ocorrer com estrita 
observância dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme expressos nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31213 APROVADA 
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 201  
O Artigo 201 passa a ter a seguinte redação:  
"Compete exclusivamente à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse e representação das  
categorias econômicas e profissionais, como  
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,  
observado o disposto nos itens I e II do Artigo 202". 
Justificativa 

Algumas das atividades que sofrem intervenção do poder público e que respaldam a competência da União em 
instituir a “contribuição”, não ficam restritos às atividades profissionais, alcançando também as atividades 
econômicas cujo exercício se submete ao controle da União.  
A redação modificada não contemplaria de competência a União, mesmo sabendo-se de sua constante 
intervenção nestes casos.  
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para nele incluir também as contribuições de interesse das 
categorias econômicas.  
Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a redação do dispositivo, porquanto a inclusão das 
categorias econômicas efetivamente complementa as espécies de categorias sociais em cujo interesse pode a 
União instituir contribuições parafiscais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 201, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção no domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, observado o disposto nos itens I e  
III do art. 207." 
Justificativa 
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Os Estados e os Municípios também cobram contribuições sociais de seus servidores. A redação como está 
inviabiliza os serviços previdenciários dos Estados e Municípios e também outros serviços, tais como os 
prestados pelo SESI, SENAI, SESC e SENAC. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sejam excluídas do art. 201 a palavra "exclusivamente" e a frase"... como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas..."  
O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu 
alcance às áreas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Título IV e, consequentemente, 
preservando as áreas de atuação das demais esferas de Governo.  
Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários 
dos Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que 
essas entidades políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus servidores.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31684 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se um parágrafo único ao art. 201,  
do substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
"Parágrafo Único: As contribuições sociais  
somente poderão ter fatos geradores e bases de  
cálculo dos tributos compreendidos na competência  
tributária da pessoa jurídica de direito público  
que as instituir." 
Justificativa 

É preciso dar um limite à criação das contribuições sociais. Assim, para que não haja invasão da competência 
tributária atribuída a uma pessoa jurídica de direito público por outra, põe-se esta restrição.  
Assim, p. ex., a União Federal não poderá tomar como base imponível de suas contribuições base imponível de 
imposto atribuído aos Estados ou Municípios.  
Parecer:   

   Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, pelo qual se estabelecem limitações à instituição das 
contribuições sociais.  
Tais contribuições se revestem de características especiais, destinando-se a atender a necessidades sociais as 
mais diversas, o que justifica o tratamento próprio que lhes tem sido dado pelo nosso direito constitucional, 
acentuando o seu caráter parafiscal.  
Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III 
do Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o  
do Art. 259.  
Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32213 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dê-se a seguinte redação ao art. 201 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, como instrumento de sua atuação nas  
respectivas áreas, observado o disposto no item  
III do artigo 197 e nos itens I e III do artigo 202." 
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Justificativa 

A emenda, em última análise, dirige-se a determinar que se apliquem as contribuições parafiscais as normas 
gerais em matéria de legislação e administração tributárias, o que, aliás, vem sendo feito, com grande êxito pela 
jurisprudência, quanto a institutos como o lançamento, constituição, modificação e extinção do crédito tributário, 
a denúncia espontânea, prescrição e decadência, dentre outras, que se acham regulados, com clareza, no 
vigente Código Tributário Nacional.  
Como se sabe, antes da entrada em vigor do Código Tributário Nacional havia verdadeiro caos legislativo e 
pretoriano sobre vários institutos atinentes aos tributos. O lançamento e os prazos extintivos dos créditos 
tributários, por exemplo, eram regulados diversamente pela legislação do imposto de renda, ao imposto de 
consumo e de outros tributos. O referido Código, a nível de lei complementar, veio a fixar vários princípios acerca 
da matéria, com sensível vantagem para a boa administração da justiça. Por isso, é de toda conveniência que a 
Constituição determine a aplicação das aludidas regras, no que concerne às contribuições parafiscais. Os 
Órgãos que as arrecadam e os cidadãos serão significativamente beneficiados com a previdência.  
Parecer:   

   Visa a Emenda dar nova redação ao Art. 201, para acrescentar que as contribuições nele indicadas observarão 
o disposto no item III do Art. 197.  
Por não se considerarem tributos, nos termos do Art. 195, parece-nos inadequado aplicar-se às contribuições o 
disposto no Art. 197.  
Por outro lado, revestindo-se elas de características próprias que as distinguem dos tributos, entendemos que 
sua criação deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do  
Art. 202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabelecidos no Art. 199 para a instituição de outras 
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, conforme prevê o § 2o  
do Art. 259.  
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. 201. Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, cuja criação seja autorizada por  
esta Constituição, observando o disposto nos itens  
I e III do artigo 202.  
Parágrafo único. Os Estados e os Municípios  
poderão instituir contribuição cobrada de seus  
servidores para o custeio, em benefício destes, de  
Sistemas de Previdência e Assistência Social.  
[...] 
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 
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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:32681 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
artigo 201:  
"Art. 201  
Parágrafo único - Os Estados e Municípios  
poderão instituir Contribuições cobradas de seus  
servidores para custeio, em benefício destes, de  
Sistema de Previdência e Assistência Social". 
Justificativa 

Como não ficou explicito que Estados e Municípios poderiam também, como foi delegado à União, instituir 
Contribuições de seus servidores, no futuro poderiam ser extintos todos os institutos de Previdência e 
Assistência que prestam relevantes serviços à classe dos funcionários públicos.  
Parecer:   

   Pretende-se, com a presente Emenda, acrescentar parágrafo único ao art. 201, no qual se estabelece que os 
Estados e Municípios poderão criar e manter sistemas de previdência e assistência social para seus servidores, 
a ser custeados por contribuições pagas por estes.  
Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente contribui para aclarar e complementar o art. 201, 
aperfeiçoando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos de interesse público.  
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:32705 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser Modificativo: Artigo 201  
O artigo 201 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais e de interesse de  
categorias profissionais, cuja criação seja  
autorizada por esta Constituição, observado o  
disposto nos itens I e III do artigo 202." 
Justificativa 

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições.  
Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título destinado à Ordem Social-
Seguridade Social, tendo em vista que contribuição social não se enquadra na categoria de tributos.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se justificam porque se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos, decorrendo 
sua criação da efetiva necessidade de intervenção da União para atender, em última análise, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições só poderá ocorrer com estrita 
observância dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme expressos nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33131 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutivo do Art. 201  
Dê-se ao Art. 201 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais no interesse de  
categorias profissionais, observado o disposto nos  
Itens I e II do Art. 202". 
Justificativa 

Face a permissão vigente no atual texto constitucional sob o fundamento do exercício de seu poder de 
intervenção no domínio econômico a União tem instituído diversas contribuições sociais, com o real objetivo de 
custear ineficientes autarquias interventivos (INCRA, IAA, IBC, etc).  
Por isso, sugeriu-se que, sob esse fundamento, não possui mais a União continuar instituindo outras 
semelhantes imposições tributárias.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao art. 201, que trata das contribuições parafiscais.  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos que a alteração proposta não contribui para 
o aperfeiçoamento do mencionado dispositivo, cuja redação no Substitutivo baseou-se em numerosas Emendas 
e sugestões apresentadas sobre a matéria. 
   
   EMENDA:33781 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 201  
O artigo 201 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 201 - compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais e de interesse de  
categorias profissionais, cuja criação seja  
autorizada por esta Constituição, observado o  
dispositivo nos itens I e III do art. 202. 
Justificativa 

A expressão “intervenção no domínio econômico”, não encontra definição no texto do projeto, dando margem à 
instituição indiscriminada de contribuições por parte do poder público, em detrimento da sociedade que arcar 
com os ônus dessas contribuições.  
Sugere-se, ainda, que o disposto nesse Artigo seja transferido para o título destinado à Ordem Social-
Seguridade Social, tendo em vista que contribuição social não se enquadra na categoria de tributos.  
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contribuições de intervenção no domínio econômico.  
Tais contribuições se justificam porque se vinculam diretamente a atividades e setores econômicos, decorrendo 
sua criação da efetiva necessidade de intervenção da União para atender, em última análise, aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.  
Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das referidas contribuições só poderá ocorrer com estrita 
observância dos princípios da legalidade e da anterioridade, conforme expressos nos itens I e III do art. 202.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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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 Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Dos Princípios Gerais  
[...] 
Art. 201 - Compete exclusivamente à União  
instituir contribuições sociais, de intervenção no  
domínio econômico e de interesse das categorias  
profissionais, como instrumento de sua atuação nas  
respectivas áreas, observado o disposto no artigo  
199 e nos itens I e III do artigo 202.  
Parágrafo único - Os Estados e os Municípios  
poderão instituir contribuição, cobrado de seus  
servidores para o custeio, em benefício destes, de  
sistemas de previdência e assistência social.  
[...] 
Justificativa 

As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados, tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre Relator. 
Parecer:   

   A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação ao Título VII do Substitutivo ao Projeto de Constituição.  
O exame da Emenda, na parte relativa à Seção II, "Dos Orçamentos", e da respectiva justificação apresentadas 
pelos nobres Constituintes, levam-nos a concluir que as alterações propostas contribuem para o 
aperfeiçoamento do Projeto tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Quanto ao Sistema Tributário, a Emenda reproduz grande parte do Substitutivo e também traz inovações que 
devem ser atendidas, porque contribuem para o aperfeiçoamento do mesmo (caso dos artigos 200, 202, II, V, 
203, I, § 3o., 207, § 3o., I, 209, III, §§ 2o., 3o., 4o., 9o., I, § 10, 213, § 1o. e 2o.)  
Entretanto, não achamos conveniente o aproveitamento das contribuições contidas nos artigos 209, § 9o., item II, 
alínea "a" e 213, item I, alínea "c", tendo em vista a linha geral do Substitutivo e o resultado de negociações já 
firmadas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34463 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Suprima-se, no art. 201 do Projeto de  
Constituição, a expressão "como instrumento de sua  
atuação nas respectivas áreas", bem como a  
explicitação "nos itens I e II" do art. 202. 
Justificativa 

A lei – e muito menos a Constituição – deve explicar porque é cobrado determinado tributo (como instrumento...).  
Por outro lado, as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias 
profissionais, também precisam respeitar, no que lhes for aplicável, as garantias asseguradas ao contribuinte no 
art. 202, portanto, além das preconizadas nos itens I e III, também as dos itens II (igualdade de tratamento) e 
proibição de confisco mediante a contribuição (item IV).  
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Parecer:   

   Visa a Emenda suprimir do art. 201 a frase"... como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas...", bem 
como a explicitação "nos itens I e III" do art. 202.  
É de se observar que a expressão que se pretende suprimir visa aperfeiçoar a redação do art. 201, delimitando a 
competência da União no que se refere à criação das contribuições indicadas no supracitado dispositivo.  
Portanto, a frase em referência complementa adequadamente o sentido do art. 201, limitando o seu alcance às 
áreas de atuação da União especificadas no Capítulo II do Título IV e, por conseguinte, preservando as áreas de 
atuação das demais esferas de Governo.  
Quanto à explicitação dos princípios da legalidade e anterioridade, consideramo-la necessária, para que a 
instituição das contribuições se dê sob o mesmo controle exigido para os tributos.  
Por outro lado, considerando-se a natureza e as características próprias das contribuições, que as distinguem 
dos tributos indicados no art. 195, entendemos que não cabe estender-lhes as hipóteses indicadas nos demais 
itens do art. 202.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34744 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 201, a seguinte redação:  
"Art. 201. Compete à União instituir  
contribuições sociais, de intervenção do domínio  
econômico e de interesse das categorias  
profissionais, para atender diretamente à parte da  
União no custeio dos encargos da previdência social." 
Justificativa 

Redação aprimorada. 
Parecer:   

   A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao art. 201, que trata das contribuições parafiscais.  
Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, entendemos que a alteração proposta não contribui para 
o aperfeiçoamento do mencionado dispositivo, cuja redação no Substitutivo baseou-se em numerosas Emendas 
e sugestões apresentadas sobre a matéria. 
   

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:01540 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAIMUNDO REZENDE (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva ao Artigo 176  
Acrescente-se ao artigo 176 um parágrafo com  
a seguinte redação:  
§ 2o. - As contribuições instituídas por este  
artigo sujeitar-se-ão aos prazos de decadência e  
de prescrição previstos para os tributos. 
Justificativa 

Há uma tendência de atribuir às contribuições garantias superiores às dos tributos.  
Convém, pois, que a Constituição limite este poder paralelo de tributar. 
Ainda, tratando-se de contribuições obrigatórias, indispensável conter o poder de exorbitar do executor. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda sujeitar as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas aos prazos de decadência e de prescrição previstos para os tributos.  
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Tal matéria, relativamente a tributos, é objeto de lei complementar, segundo disposto no art. 172, III, "b".  
Ocorre que, nos termos da Emenda No.2P01743-6, por nós acolhida, as contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico observarão a referida lei complementar, o que importa dizer que se submeterão às regras 
estabelecidas para os tributos, inclusive no que concerne aos prazos de decadência e de prescrição.  
Desse modo, desnecessária resulta a adição proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01637 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Inclua-se como art. 176 e parágrafo os  
dispositivos seguintes, renumerando o atual art. 176.  
Art. Em tudo que interessar à fazenda  
Nacional, a autoridade fiscal, nas áreas de sua  
jurisdição e competência, tem precedência sobre as  
demais.  
Parágrafo único. A precedência de que trata  
este artigo implica que as autoridades fiscais  
poderão requisitar o auxílio da força pública  
federal, estadual ou municipal, e reciprocamente,  
quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício  
de suas funções, ou quando necessário à efetivação  
de medida prevista na legislação tributária, ainda  
que não se configure fato definido em lei como  
crime ou contravenção. 
Justificativa 

Na salvaguarda dos interesses da Fazenda Nacional e precedência da autoridade fiscal se justifica, de forma 
inquestionável, vez que sua atividade possibilita a União arrecadar de forma justa e legal as receitas públicas 
necessárias e satisfação das necessidades sociais, finalidade do Estado.  
Por outro lado, a ação das autoridades fiscais vem sendo de forma crescente, embaraçada, dificultada ou 
mesmo impedida por coações, intimidações, violências e mesmo assassinatos cometidos por “forças de 
segurança” ou “paramilitares” a serviço de sonegadores, contrabandistas e outros cidadãos que se julguem 
acima da lei e da autoridade. Aliás, como é público e notório, em data próxima, em Brasília, um Agente do Fisco 
Federal desapareceu misteriosamente, quando no exercício de suas atribuições, e não foi encontrado até hoje, 
não obstante os inquéritos instaurados na área policial.  
Parecer:   

   Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda N. 2P00802-0. 
   
   EMENDA:01743 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 176 do Projeto de Constituição  
(A) da Comissão de Sistematização, a seguinte redação.  
"Art. 176. Compete exclusivamente à União:  
I - instituir contribuições sociais e de  
intervenção no domínio econômico, observado o  
disposto nos incisos I e III do artigo 177, e a  
lei complementar a que se refere o artigo 172, III.  
II - instituir, mediante lei, contribuições de  
interesse de categorias profissionais e  
econômicas, deferindo-lhes competência para a  
fixação do respectivo valor." 
Justificativa 
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O Projeto, repetindo dispositivo da vigente Constituição Federal, subordinou ao princípio da legalidade a criação 
d o aumento das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Isso quer dizer que as 
anuidades devidas pelos profissionais aos respectivos Conselhos somente poderão ser aumentadas mediante 
alto legislativo do Congresso Nacional. Ocorre, no entanto, que estão em vigor, desde há muitos anos, 
numerosas leis federais que, dispondo sobre o exercício de profissões, atribuem aos próprios Conselhos 
Regionais a competência para aumentar anualmente as contribuições devidas pelos profissionais.  
Como não havia até a Emenda Constitucional n° 1, de 1969, nenhuma norma, de ordem constitucional ou não, 
destinada a disciplinar a criação e o aumento das contribuições, o legislador sentiu-se livre para dispor sobre a 
matéria, às vezes criando ele próprio a contribuição, como ocorrida com os engenheiros e arquitetos, cujas 
contribuições eram primitivamente fixadas por decretos, cujas, contribuições eram primitivamente fixadas por 
decretos-leis (Decreto-lei n° 3.995, de 31.12.1941, Decreto-lei n° 8.620, de 10.01.1946), e a maioria das vezes 
deferindo aos Conselhos Regionais o encargo de fixar o valor das contribuições e o seu aumento anual.  
A Emenda Constitucional n° 1, de 1969, alterada pela Emenda n° 8, de 1977, subordinou ao princípio da 
legalidade a instituição das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, de modo que, 
daí por diante, os aumentos de tais contribuições deveriam ser efetivados mediante ato legislativo, facultando-se, 
por outro lado, ao Poder Executivo alterar alíquotas ou bases de cálculo, observados os limites e condições 
estabelecidos em lei. Entretanto, o legislador federal regulamentou novas profissões, a partir de 1971 atribuindo 
aos respectivos Conselhos a competência para fixar o valor das contribuições. É o caso dos psicólogos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos, fonodiólogos e museólogos. 
A despeito da plena vigência do princípio da legalidade a que ficaram sujeitos a criação e o aumento das 
contribuições, a e só está presente para autorizar os Conselhos Regionais a criar e aumentar as contribuições. 
Essa prática é bem aceita pelos profissionais e até hoje nenhum jurista arguiu em juízo a sua elegibilidade, que 
todavia é flagrante. O que caberia fazer não é propriamente, modificar toda a legislação, uma vez que é 
compatível com a realidade brasileira a filosofia adotada pelo legislador. No caso das contribuições de interesse 
de categorias profissionais não é possível observar-se com rigidez o princípio da legalidade.  
É, portanto, oportuno o momento para adequar o texto da nova Constituição a essa filosofia, de longa data 
observada pelo legislador e amplamente aceita pelos interessados. O texto do artigo 176 do Projeto deveria, 
assim, sofrer uma alteração, de modo que as contribuições de interesse das categorias profissionais e 
econômicas tenham um tratamento diferenciado, para se não confundirem com mas outras contribuições. 
Sugere-se para o referido dispositivo do Projeto a redação constante da presente Emenda.  
Se vier a ser mantido o texto do Projeto, toda a legislação vigente será com ele incompatível e, portanto, terá de 
ser tido por revogada. É este o momento oportuno para adequar realisticamente a norma constitucional à filosofia 
que de longa data vem adotando o nosso legislador com a aprovação de todos.  
Parecer:   

   A Emenda sugere tratamento jurídico diferenciado para as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico e as relativas ao interesse de categorias profissionais e econômicas. Nesse sentido, submete as 
primeiras ao princípio da anualidade e às disposições gerais da lei complementar, enquanto que, em relação às 
últimas, embora também submetidas ao princípio da legalidade, atribui aos respectivos órgãos de gestão a 
fixação dos valores.  
A medida proposta atende, sem dúvida, à prática adotada no trato das contribuições relativas a categorias 
profissionais  ou econômicas, em relação às quais é aconselhável tenham as entidades responsáveis certo grau 
de autonomia de ação.  
Trata-se, portanto, de medida que vem aperfeiçoar o dispositivo original.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01814 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   

   O parágrafo único do artigo 117 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - O dispositivo na alínea "b" do  
inciso III não se aplica aos impostos de que  
tratam os incisos I, II, IV e V do artigo 182, o  
artigo 183 e às contribuições de que trata o  
artigo 176." 
Justificativa 

Não há porque não incluir entre as exceções previstas neste parágrafo as contribuições sociais, inclusive se 
considerarmos que introduziu-se no artigo 231, que trata destas contribuições, dispositivo estabelecendo que as 
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contribuições só poderão ser exigidas depois de decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação da lei que as 
houver instituído ou aumentado.  
Parecer:   

   Através da presente Emenda, propõe-se a inclusão das contribuições de que trata o artigo 176 nas exceções 
previstas no texto do Projeto de Constituição (parágrafo único do art. 177) ao princípio da anualidade tributária, 
expresso na alínea "b" do inciso III do referido artigo.  
Com efeito, a própria natureza parafiscal das contribuições desaconselha sua subsunção à rigidez implícita na 
anualidade tributária, já que se deve propiciar aos órgãos que geram esses gravames a possibilidade de 
introduzir modificações em suas alíquotas ou bases de cálculo, no decurso do exercício financeiro, conferindo-
se-lhes, destarte, a necessária flexibilidade à eficaz gestão dessa espécie de gravame.  
Pela aprovação. 
   
   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. 176. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas, observando o disposto nos artigos 172, III e 177, I e III.  
Parágrafo Único. Os estados e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em beneficio deste, de sistemas, de previdência e assistência social.  
[...] 

Assinaturas  

1. Gilson Machado  

2. Luiz Marques 

3. Orlando Bezerra  

4. Furtado Leite 

5. Roberto Torres  

6. Arnaldo Faria de Sá 

7. Sólon Borges dos Reis 

8. Ézio Ferreira  

9. Sadie Hauache  

10. José Sutra 

11. Carrel Benevides  

12. Joaquim Sucena 

13. José Tinoco  

14. Siqueira Campos 

15. Aluizio Campos 

16. Eunice Michiles 

17. Samir Achôa  

18. Maurício Nasser 

19. Mauro Sampaio  

20. Stelio Dias 

21. Airton Cordeiro  

22. José Camargo 

23. Mattos Leão 

24. João Castelo 

25. Guilherme Palmeira 

26. Carlos Chiarelli 

27. Ismael Wanderley 

28. Antonio Câmara  

29. Henrique Eduardo 

Alves 

30. Francisco Dornelles  

31. Simão Sessim 

32. Expedito Machad,O 

33. Manoel Viana  

34. Amaral Netto 

35. Antonio Salim Curiati 

36. José Luiz Maia 

37. Carlos Virgílio 

38. Mario Bouchardet 

39. Melo Freire  

40. Leopoldo Bessone 

41. Aloisio Vasconcelos  

42. Messoas Gois 

43. Daso Coimbra 

44. João Rezek 

45. Roberto Jefferson 

46. João Menezes  

47. Vingt Rosado 

48. Cardoso Alves  

49. Paulo Roberto  

50. Lourival Baptista 

51. Rubem Branquinho  

52. Cleonâncio Fonseca  

53. Bonifácio de Andrada 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 65  

 

54. Agripino de Oliveira 

Lima 

55. Narciso Mendes 

56. Mancondes Gadelha 

57. Mello Reis 

58. Arnold Fioravante 

59. Jorge Arbage  

60. Chagas Duarte 

61. Álvaro Pacheco 

62. Felipe Mendes 

63. Alysson Paulinelli 

64. Aloisio Chaves 

65. Sotero Cunha 

66. Gastone Righi 

67. Dirce Tutu Quadros 

68. José Elias Murad 

69. Mozarildo Cavalcante  

70. Flávio Rocha 

71. Mauro Miranda 

72. Gustavo de Faria 

73. Flavio Palmier da 

Veiga 

74. Gil Cesar  

75. João da Mata 

76. Dionisio Hage 

77. Leopoldo Peres 

78. José Egreja  

79. Ricardo Izar 

80. Afif Domingos 

81. Jayme Paliarin 

82. Delfin Netto 

83. Farabulini Junior 

84. Fausto Rocha 

85. Nyder Barbosa 

86. Pedro Ceolin 

87. José Lins 

88. Homero Santos 

89. Chico Humberto  

90. Osmudo Rebouças 

91. José Mendonça Bezerra  

92. José Lourenço  

93. Vinicius Cansanção 

94. Ronaro Corrêa  

95. Paes Landim 

96. Alerico Dias 

97. Missa Demes 

98. Jesse Freire  

99. Gandi Jamil 

100. Alexandre Costa 

101. Albérico Cordeiro  

102. Iberê Ferreira 

103. José Santana de 

Vaconcelos  

104. Chistovam Chiaradia 

105. Rosa Prata  

106. Mario De Oliveira  

107. Silvio Abreu  

108. Luiz Leal 

109. Genesio Bernardino 

110. Alfredo Campos  

111. Virgilio Galassi 

112. Theodoro Mendes 

113. Almilcar Moreira 

114. Oswaldo Almeida  

115. Ronaldo Carvalho  

116. José Freire  

117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  

168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  

179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  
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197. Ricardo Fiuza 

198. Paulo Merques 

199. José Luiz Maia 

200. João Lobo 

201. Asdrubal Bentes 

202. Jarbas Passarinho  

203. Gerson Peres 

204. Carlos Vinagre  

205. Fernando Velasco  

206. Arnaldo Moraes 

207. Fausto Fernandes  

208. Domingos Juvenil  

209. José Elias 

210. Rodrigues Palma  

211. Levy Dias 

212. Rubem Figueiró  

213. Rachid Saldanha Derzi 

214. Ivo Cersósimo  

215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 

 
 
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"). 
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PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 184 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 7º , 8º e 9º, incisos I e II, §§ 10 e 11, incisos I e II, 
alíneas "a" e "b", inciso III, §§ 12 e 13, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 184. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 185 ("caput"), incisos I, II e IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 185, inciso III. 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo único, incisos I e 
II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III 
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art. 
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

     EMENDA:00485 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   1. Acrescente-se ao art. 149, "in fine", a  
seguinte expressão:  
", e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o.,  
relativamente às contribuições a que alude o  
dispositivo."  
2. Acrescentem-se ao § 6o. do art. 195 as  
seguintes expressões:  
a) após "As contribuições sociais", a expressão  
"de que trata este artigo";  
b) "in fine", a expressão ", não se lhes aplicando  
o disposto no art. 150, III, "b".".  
3. Substitua-se no supracitado dispositivo a  
expressão "depois de" por "após". 
Justificativa 

Com efeito, há um aparente conflito normativo entre os dispositivos acima mencionados, eis que o primeiro submete as 
contribuições sociais ao princípio da anterioridade da lei ao exercício em que seja cobrada contribuição social por ela 
instituída ou aumentada. Já o segundo prevê sua cobrança decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as 
houver instituído ou aumentado. Por outro lado, como os parágrafos do art. 195 são todos de extrema abrangência, não 
seria demais deixar expressa a limitação do preceito contido no citado parágrafo às três espécies de contribuições referidas 
no caput, vez que às demais aplicar-se-á o princípio da anterioridade da lei, previsto no art. 150, III, “b”.  
Assim, para conferir clareza à norma e evitar interpretações discrepantes, mister se faz proceder aos ajustes acima 
propostos que de modo algum alteram o mérito da matéria neles tratada, limitando-se a clarifica-la, conferindo-lhe maior 
coerência e consistência.  
   
   EMENDA:00549 EM ANALISE 
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Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PSDB/SP) 
Texto:   

   1. Acrescente-se ao art. 149, in fine, a seguinte  
expressão: ", e sem prejuízo do previsto no art.  
195, § 6o., relativamente às contribuições a que  
alude o dispositivo."  
2. Acrescentem-se ao § 6o. do art. 195 as  
seguintes expressões:  
a) após "As contribuições sociais", a expressão  
"de que trata este artigo";  
b) in fine, a expressão ", não se lhes aplicando o  
disposto no artigo 150, III, "b".".  
3. Substitua-se no supracitado dispositivo a  
expressão "depois de" por "após". 
Justificativa 

Com efeito, há um aparente conflito normativo entre os dispositivos acima mencionados, eis que o primeiro submete as 
contribuições sociais ao princípio da anterioridade da lei ao exercício em que seja cobrada contribuição social por ela 
instituída ou aumentada. Já o segundo prevê sua cobrança decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as 
houver instituído ou aumentado. Por outro lado, como os parágrafos do art. 195 são todos de extrema abrangência, não 
seria demais deixar expressa a limitação do preceito contido no citado parágrafo às três espécies de contribuições referidas 
no caput, vez que às demais aplicar-se-á o princípio da anterioridade da lei, previsto no art. 150, III, “b”.  
Assim, para conferir clareza à norma e evitar interpretações discrepantes, mister se faz proceder aos ajustes acima 
propostos que de modo algum alteram o mérito da matéria neles tratada, limitando-se a clarifica-la, conferindo-lhe maior 
coerência e consistência.  

 
     EMENDA:00771 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   1. Acrescente-se ao art. 149, in fine, a seguinte  
expressão:  
", e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o.  
relativamente às contribuições a que alude o  
dispositivo."  
2. Acrescentem-se ao § 6o. do art. 195 as  
seguintes expressões:  
a) após "As contribuições sociais", a expressão  
"de que trata este artigo";  
b) in fine, a expressão "não se lhes aplicando o  
dispositivo no art. 150, III, "b".".  
3. Substitua-se no supracitado dispositivo a  
expressão "depois de" por "após". 
Justificativa 

Com efeito, há um aparente conflito normativo entre os dispositivos acima mencionados, eis que o primeiro submete as 
contribuições sociais ao princípio da anterioridade da lei ao exercício em que seja cobrada contribuição social por ela 
instituída ou aumentada. Já o segundo prevê sua cobrança decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as 
houver instituído ou aumentado. Por outro lado, como os parágrafos do art. 195 são todos de extrema abrangência, não 
seria demais deixar expressa a limitação do preceito contido no citado parágrafo às três espécies de contribuições referidas 
no caput, vez que às demais aplicar-se-á o princípio da anterioridade da lei, previsto no art. 150, III, “b”.  
Assim, para conferir clareza à norma e evitar interpretações discrepantes, mister se faz proceder aos ajustes acima 
propostos que de modo algum alteram o mérito da matéria neles tratada, limitando-se a clarifica-la, conferindo-lhe maior 
coerência e consistência.  
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