Art. 159

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 2

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/constituicaocidada/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/oprocesso-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes

Texto promulgado em 5/10/1988
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na
forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos
Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de
produtos industrializados.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts.
157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os
demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158,
parágrafo único, I e II.
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1 – Sugestões localizadas1
SUGESTÃO:01123 DT REC:22/04/87
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A PARTILHA TRIBUTÁRIA; SOBRE A
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS PARA
INSTITUIR E ARRECADAR IMPOSTOS; SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS PELA
UNIÃO.
SUGESTÃO:02185 DT REC:29/04/87
Autor:
JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA)
Texto:
SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DOS
IMPOSTOS QUE ENUMERA.
SUGESTÃO:03186 DT REC:06/05/87
Autor:
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB)
Texto:
SUGERE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS
IMPOSTOS SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
SUGESTÃO:00416 DT REC:07/04/87
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
SUGERE NORMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DO IPI E DO IMPOSTO DE RENDA
AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIOS E TERRITORIOS.
SUGESTÃO:00420 DT REC:07/04/87
Autor:
DORETO CAMPANARI (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE NORMAS DE DISTRIBUIÇÃO PELA UNIÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
SUGESTÃO:04655 DT REC:06/05/87
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
SUGESTÃO:00571 DT REC:08/04/87
Autor:
DORETO CAMPANARI (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, PELA UNIÃO, DO
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRALIZADOS PARA OS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS,
DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITORIOS E DOS MUNICÍPIOS.
SUGESTÃO:08542 DT REC:06/05/87
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-processoconstituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
1
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Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
SUGERE CRITÉRIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
SUGESTÃO:00094 DT REC:24/03/87
Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE A DISTRIBUIÇÃO, PELA UNIÃO, DE 38% (TRINTA E OITO POR CENTO)
DO PRODUTO ARRECADADO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, DA FORMA SEGUINTE: 16% (DEZESSEIS POR
CENTO) AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS; 20% (VINTE POR CENTO) AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS E 02% (DOIS POR CENTO) AO FUNDO ESPECIAL.
SUGESTÃO:09726 DT REC:06/05/87
Autor:
RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DOS
IMPOSTOS DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.

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/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a

3 – Subcomissões temáticas
SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - VA
Art. 19 - A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados (artigo 12, III e IV), quarenta e três por
cento, na forma seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal;
FASE A –
Anteprojeto do
relator

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) dois por cento para a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste;
II - ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se situar o estabelecimento, cinco por
cento do respectivo imposto sobre produtos industrializados (artigo 12, IV);
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da distribuição processada na forma do item
I deste artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do imposto de renda e
proventos, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 17 e 18, I).
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FASE B – Emenda
ao anteprojeto do
relator

Total de emendas localizadas: 36.
(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.)
Art. 19 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados (artigo 12, III e IV), quarenta e três por
cento, na forma seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios; e
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de
instituições oficiais de fomento;
II - ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se situar o estabelecimento contribuinte,
cinco por cento do respectivo imposto sobre produtos industrializados.

FASE C –
Anteprojeto da
subcomissão

§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega processada na forma do item I, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos pertencentes a Estados,
Distrito Federal e Municípios (artigos 17, 18, I).
§ 2º - Do montante referido no item II, os Estados entregarão aos Municípios vinte e
cinco por cento, observados os critérios estabelecidos nos itens I e II do § 2º do Art.
18.
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/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/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: 51
(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)

Art. 20 - A União entregará:

FASE F –
Substitutivo do
relator

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e três por cento, na forma
seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de suas
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instituições oficiais de fomento;
II - ao Estado e ao Distrito Federal, onde se situar o estabelecimento que der origem
à receita, cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados.
§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega processada na forma do item I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza
pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do disposto no art.
18. e no item I do art. 19.
§ 2º - Do montante referido no item II deste artigo, os Estados entregarão aos
Municípios vinte e cinco por cento, observados os critérios estabelecidos nos itens
I e II do parágrafo único do art. 19.
Total de emendas localizadas: 66.
FASE G – Emenda
ao substitutivo

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.)
Art. 20 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e seis por cento, na forma
seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.

FASE H –
Anteprojeto da
comissão

§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no art. 18 e no item I do art. 19.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a ser entregue, nos termos do item II deste artigo, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes.
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do item II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2º do art. 19.
Consulte na 7ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
a discussão do substitutivo do Relator sobre a repartição das receitas tributárias.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 4/8/1987, Sup. 114, a
partir da p.160.
Consulte na 9ª reunião a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da
Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132. A votação do capítulo
sobre o Sistema Tributário Nacional tem início na p. 300.
Disponíveis em: https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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5 – Comissão de Sistematização
Art. 282 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e seis por cento, na forma
seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
FASE I –
Anteprojeto de
Constituição

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no art. 280 e no item I do art. 281.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a ser entregue, nos termos do item II deste artigo, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes.
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do item II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2º do art. 281.

FASES J e K –
Emendas de mérito
(CS) e de
adequação ao
anteprojeto

Total de emendas localizadas: 21.
(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento).

Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e seis por cento, na forma
seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
FASE L – Projeto
de Constituição

c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional.
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no art. 275 e no item I do art. 276.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
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por cento do montante a ser entregue, nos termos do item II deste artigo, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes.
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do item II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2º do art. 276.

FASE M –
Emendas (1P) de
Plenário e
populares

Total de emendas localizadas: 121.
(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.)

Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e seis por cento, na forma
seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) dois por cento para financiamento de investimentos nas Regiões Norte e
Nordeste, através dos governos dos Estados respectivos.
FASE N – Primeiro
substitutivo do
relator

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
item I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no item I do artigo 212.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a ser entregue, nos termos do item II deste artigo, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, na forma do
disposto no item II deste artigo.
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do item II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do parágrafo 2º do artigo 212.

FASE O –
Emendas (ES) ao
primeiro substitutivo
do relator

Total de emendas localizadas: 135.
(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.)

Art. 181 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento, na forma
seguinte:
FASE P – Segundo
substitutivo do
relator

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer;
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II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento para os Estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no artigo 179 e no inciso I do artigo 180.
§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a ser entregue, nos termos do inciso II deste artigo, devendo
o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em
relação a esses, o critério de partilha ali estabelecido.
§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 180.
Destaque apresentado nº 2601/87, referente à Emenda nº 31071. O destaque foi
rejeitado.
Destaque apresentado nº 3899/87, referente à Emenda nº 25801. O destaque foi
rejeitado.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a
partir da p. 1964..

6 – Plenário
Art. 188 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento, na seguinte
forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;

(início 1º turno) ou

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento, ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, na forma
que a lei estabelecer;

FASE R Ato das
Disposições
Transitórias

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.

FASE Q – Projeto A

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto nos artigos 186 e 187, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II deste artigo, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses,
o critério de partilha ali estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
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recursos que receberem nos termos do inciso II deste artigo, observados os critérios
estabelecidos no artigo 187, parágrafo único, I e II.
Total de emendas localizadas: 18.
(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.)
Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2042, art. 188.

Discussão e votação:
Requerimento de destaque nº 780, referente à Emenda nº 01296. A emenda foi
rejeitada.
Requerimento de destaque nº 430, referente à Emenda nº 00971. A emenda foi
rejeitada.
Requerimento de fusão da Emenda nº 00556, objeto do destaque nº 471. A emenda
resultado da fusão foi aprovada.
FASE S – Emendas
de Plenário (2P)

Requerimento de destaque n 1378, para a Emenda nº 01125. A emenda foi
rejeitada.
Requerimento de destaque nº 2262 para parte do texto do inciso II. A expressão foi
rejeitada.
Requerimento de destaque n 1091 para a Emenda nº 01404. O destaque foi
prejudicado.
Requerimento de destaque nº 208 para a Emenda nº 00560. A emenda foi
rejeitada.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/4/1988, a partir da
p. 9655, e no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 21/4/1988, a partir da
p. 9704.
.
Art. 165. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte
forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;

FASE T – Projeto B
(fim 1º turno, início
2º)

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região,
na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1º Para efeito da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos
do disposto nos arts. 163, I e 164, I.

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.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 164, parágrafo único, I e II.
Total de emendas localizadas: 7.
(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.)
FASE U – Emendas
ao Projeto B (2T)

Requerimento de reunião de emendas e destaques, relativa ao texto do art. 165, I,
alínea “a”. A reunião foi aprovada.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/8/1988, a partir da
p. 13475.
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte
forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;

FASE V – Projeto C
(fim 2º turno)

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região,
na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por
cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
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7 – Comissão de Redação
Total de emendas localizadas: 7.
(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento).
FASE W – Proposta
exclusivamente de
redação

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o artigo 159, inciso I,
alínea ‘c’.
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p.
107/108.
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte
forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

FASE X – Projeto D
– redação final

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no
inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte
por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente
ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério
de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos
recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3
___________________________________________________________________

FASE B
EMENDA:00001 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)
Texto:
O item I do art. 19 do Anteprojeto de Sistema
Tributário Nacional passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
referidos no art. 12 (incisos I a V), quarenta e
três por cento, na forma seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste."
Justificativa:
Atualmente a União destina parte da receita do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados,
para compor o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
Na proposta do Novo Sistema Tributário Nacional, essa norma foi mantida. Entretanto, é do conhecimento de
todos aqueles que lidam com a matéria tributária, que a União conseguiu reduzir o montante dos recursos
desses Fundos, deslocando a tributação do Imposto de Renda e de Produtos Industrializados de certos
segmentos da economia, basicamente a atividade financeira e as atividades de exportação e importação, para o
Imposto Sobre Operação Financeira – IOF, tributo esse não partilhado com as demais esferas do Poder.
Além desse procedimento, a União passou a criar novos tributos com denominação de contribuição social, citado
como exemplo mais conhecido, o FINSOCIAL, burlando também a base de cálculo de distribuição das receitas
partilhadas.
É com a finalidade de não deixar margem para manobras dessa natureza que apresento esta Emenda ao art. 19,
incluindo as demais receitas arrecadadas pela União na composição das transferências via Fundo de
Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos-de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na base de cálculo do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o
valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por
nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00004 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)

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/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:
Nova redação ao art. 19 do Anteprojeto dos
Sistema Tributário Nacional:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
referidos no artigo 12 (incisos I e V), quarenta e
cinco por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
II - no Estado ou no Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento, três por cento do
respectivo imposto sobre produtos industrializados
(artigo 12, IV)."
Justificativa:
Atualmente a União destina parte da receita do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados,
para compor o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
Na proposta do Novo Sistema Tributário Nacional, essa norma foi mantida. Entretanto, é do conhecimento de
todos aqueles que lidam com a matéria tributária, que a União conseguiu reduzir o montante dos recursos
desses Fundos, deslocando a tributação do Imposto de Renda e de Produtos Industrializados de certos
segmentos da economia, basicamente a atividade financeira e as atividades de exportação e importação, para o
Imposto Sobre Operação Financeira – IOF, tributo esse não partilhado com as demais esferas do Poder.
Além desse procedimento, a União passou a criar novos tributos com denominação de contribuição social, citado
como exemplo mais conhecido, o FINSOCIAL, burlando também a base de cálculo de distribuição das receitas
partilhadas.
É com a finalidade de não deixar margem para manobras dessa natureza que apresento esta Emenda ao art. 19,
incluindo as demais receitas arrecadadas pela União na composição das transferências via Fundo de
Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios.
Quanto à elevação dos percentuais dessas transferências na composição dos Fundos, fundamento no princípio
de descentralização do Poder Político e administrativo da União para os Estados e Municípios, traduzindo os
anseios da sociedade brasileira de ter mais próximo de si a decisão sobre o que deve ser gasto, para quem e
com que finalidade.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo, na base de cálculo do Fundo, na participação dos Municípios e na
participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00029 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Acrescenta-se ao item II do art. 19 o
seguinte parágrafo, renumerando-se o parágrafo
único:
"Art. 19 ..................................
I ..........................................
II ..........................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. As Regiões Administrativas do Distrito
Federal serão consideradas como Município na
distribuição deste Fundo."
Justificativa:
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O Distrito Federal é território neutro e indivisível. É a sede do Poder Central. Sintetizo o Distrito Federal de forma
excepcional numa área em que Estado e Município se unem sob o invólucro institucional apropriado ao
vazamento da substância federativa. Mas o Distrito Federal, tradicionalmente, para efeitos tributários e de política
urbana é considerado simultaneamente como sendo Estado e Município. Com efeito, suas administrações são
tratadas como municípios só não recebendo plena autonomia em razão de sua vinculação a Brasília. É justo,
pois, manter o Distrito Federal na redistribuição do FDM tomando suas regiões administrativas como municípios.
Parecer:
Às Regiões Administrativas do DF correspondem, nos municípios comuns, os distritos. Não seria justo atender,
assim, somente o DF. Por outro lado, a extensão do benefício a todos os distritos tumultuaria o processo de
distribuição dos Fundos e atentaria contra o poder de decisão das Prefeituras.
Por essas razões, não obstante reconheça a alta consideração do proposto, somos contrários à Emenda.
Pela rejeição.
EMENDA:00034 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Acrescente-se ao art. 19 do Anteprojeto o inciso III, que se segue:
"Art. 19. A União distribuirá:
............................................
III - do produto da arrecadação dos impostos
sobre o comércio exterior, parcela compensatória
aos Estados e Municípios, correspondentes à perda
decorrente com a imunidade prevista no Item II, do
§ 6o., do art. 14, a ser distribuída pelo Fundo de
Ressarcimento."
Justificativa:
A medida proposta visa a solucionar o tormentoso problema que, no momento atual, envolve as finanças
estaduais e, por via de consequência, as municipais, face à imunidade conferida pela Constituição vigente (e
pelo anteprojeto) relativamente ao imposto sobre circulação de mercadorias incidente sobre as operações
destinadas à exportação.
O mecanismo em questão é de uma injustiça gritante para os Estados que remetem ao exterior produtos
originários e se veem privados de exercerem o poder de tributá-los.
Indiscutivelmente, grande parte dos problemas financeiros, especialmente dos Estados decorre desse arbitrário
instrumento que confere reais benefícios à política econômica relacionada com as exportações à custa de
sacrifício dos governos estaduais e municipais.
Em razão do crescimento apresentado nos últimos anos, o Estado da Bahia, a exemplo de tantos outros, passou
a integrar o rol dos chamados Estados produtores, com crescente volume de produtos exportados.
Esse fato tornou essas unidades da Federação vulneráveis com relação à imunidade do ICM, a qual vem
acarretando vultuosas perdas a todos.
A situação descrita não pode perdurar, sob pena de se manter no novo texto constitucional as distorções hoje
existentes, com a consequente frustação das administrações estaduais e municipais.
Faz-se mister, portanto, se corrija a sistemática continuísta adotada, nessa parte, pelo anteprojeto.
Conclamamos veementemente os Senhores membros da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas a acolherem a presente emenda, que objetiva aperfeiçoar o texto normativo apresentado.
Parecer:
A pretensão do nobre Constituinte já está atendida em parte pelo artigo 19, item II, visto que o percentual de
5% do IPI se destina especialmente a indenizar a perda do ICM na exportação, conforme assinalado no item 33
do relatório de apresentação do Anteprojeto.
Se o ressarcimento não se faz totalmente é porque os Estados já obtêm algumas vantagens decorrentes do
maior volume de suas exportações (mais emprego, mais consumo).
Face ao exposto, claro que a essência da emenda já se acha incorporada ao Anteprojeto, não havendo
possibilidade de maior aproveitamento.
Pela rejeição.
EMENDA:00045 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
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Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Emendas substitutivas ao anteprojeto da
Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Rendas:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), cinquenta por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento, ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois e três por cento, para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, respectivamente.
............................................
Justificativa:
O imposto de renda tem como sua principal finalidade, a sua destinação social.
É através dele que se procura “ tirar um pouco de quem tem, para dar para quem não tem” .
As regiões Sudeste e Sul participam com 65,5% e 18,7%, respectivamente, do PIB, perfazendo as duas regiões
84,2% do Produto Interno Bruto do País.
A renda per capita na região norte, é de 675,55 dólares e na região nordeste, 606,38, enquanto que, nas regiões
sudeste e sul são de 2055,23 e 2379,17 dólares, respectivamente.
Devemos ainda levar em consideração, da existência das verbas referentes aos Fundos de Participação do
Estado e dos Municípios, convindo lembrar que, os Estados de São Paulo e Minas Gerais possuem 572 e 722
municípios, respectivamente, retornando para aqueles Estados, através do FPM, somente computando as
referidas U.F., um bom percentual do arrecadado nos impostos de renda e sobre produtos industrializados.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00054 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se à alínea c do inciso I, do art. 19 a seguinte redação:
"c) cinco por cento para aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste;
Justificativa:
Somente investimentos maciços e regulares permitirão desenclavar as Regiões Norte e Nordeste de seus
históricos descompassos de desenvolvimento. Já é tempo de se resgatar tal injustíssimo desequilíbrio.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o
valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por
nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00056 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
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Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 19 do
Anteprojeto da Sub-V-a:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - ..........................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) ..........................................
II - Do produto da arrecadação de impostos
sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários (artigo
12,V), cinquenta por cento, na forma seguinte:
a) quinze por cento aos Estados e ao Distrito Federal;
b) trinta e cinco por cento aos Municípios;
III - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento, cinco por cento do
respectivo imposto sobre produtos industrializados
(artigo 12, 1o.);
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma do item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios (artigos 17 e 18, I)."
Justificativa:
A presente Emenda visa incluir o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários entre aqueles cujo produto de arrecadação é distribuído pela União aos Estados, ao Distrito e
aos Municípios.
Trata-se de tributo que, nos últimos anos, vem constituinte ponto de receita da União. Ocupa atualmente o
terceiro lugar na arrecadação tributária do Tesouro, com previsão de receita no montante de 23 bilhões e 500
milhões de cruzados (orçamento de 1987).
Sabendo-se que é gravíssima a situação financeira dos Estados e Municípios, deve-se buscar nos impostos
federais geradores de maiores receitas os recursos financeiros indispensáveis para reforçar as finanças
daquelas esferas de Governo.
Assim, se o montante acima indicado fosse distribuindo neste ano aos Estados e Municípios, na forma ora
proposta, aqueles receberiam 3 bilhões e 525 milhões de cruzados, e estes seriam comtemplados com 8 bilhões
e 225 milhões de cruzados, quantias que representariam, sem dúvida alguma, um bom reforço as combalidas
finanças estaduais e municipais.
Desse modo, não se pode deixar de incluir o referido imposto entre aqueles cuja arrecadação deve ser partilhada
pelos Estados e Municípios.
Espero, portanto, contar com o apoio dos ilustres Constituintes para o acolhimento da Emenda, porquanto ela
representa e efetivamente uma providência que pode, a curto prazo, aliviar-se sensivelmente a precária situação
dos Estados e Municípios.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na competência da União viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor
de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00085 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
CAPÍTULO
Sobre o sistema
tributário nacional
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SEÇÃO V
Da Destinação das Receitas Tributárias
No Artigo 19. A União distribuirá: Incluam-se
os seguintes itens:
d) Sete inteiros por cento durante cinquenta
anos consecutivos, a partir da promulgação desta
Constituição, para a promoção do desenvolvimento
econômico-social da Amazônia.
e) Cinco inteiros por cento da receita
tributária para a preservação do meio ambiente.
f) Cinco inteiros por cento para a
constituição de fundo de financiamento à pesquisa
científica e tecnológica, cujos critérios de
utilização são definidos por lei ordinária.
g) Trinta inteiros por cento para o
desenvolvimento e manutenção do Ensino.
Justificativa:
O desenvolvimento da infraestrutura das novas fronteiras agrícolas agregadas ao processo produtivo, a
preservação do meio-ambiente, a pesquisa científico-tecnológica, assim como, e, principalmente a Educação são
inegavelmente priorizadas para um país como o nosso: periférico, dependente e colonizado historicamente. O
desenvolvimento econômico e social do Brasil está intimamente associada à priorização das áreas mencionadas,
e entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvimento do Brasil é inserir no texto
constitucional percentuais que garantam os recursos necessários à nossa libertação do julgo do
subdesenvolvimento e da dominação por economias de países onde os povos são mais Educados, estão
espelhados por todo o território, produzindo riquezas, criam tecnologias e defendem o meio ambiente e suas
riquezas.
Parecer:
A Emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União.
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculação de receitas, a nível
constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas
áreas e setores julgados prioritários em determinando momento e situação, com abstração de estudos e análises
objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas.
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir plenamente sobre a alocação e aplicação dos
recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País.
Pela rejeição.
EMENDA:00090 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO)
Texto:
Acrescente-se aos art. 12 e 19, as alterações que seguem:
"Art. 12. .
............................................
VI - Imposto sobre produtos minerais.
............................................
§ 3o. - As alíquotas do imposto referido no
item IV serão fixadas na razão inversa do
benefício que o fato gerador proporcione à área de
onde o mineral for extraído.
............................................
Art. 19. ....................................
III - Do produto da arrecadação do imposto de
que trata o art. 12, item VI, dez por cento
constituem receita da União, quarenta e cinco por
cento dos Estados, Distrito Federal e Territórios,
e quarenta e cinco por cento dos Municípios."
Justificativa:
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Reconhecendo embora as vantagens da unificação de tributos que se pretende no anteprojeto da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas é imprescindível que se ressalve a situação de absurda
destituição em que ficam os municípios de onde são tirados os minerais. Nem se pode dizer que poucos os
tenham. A argila, areia e outros minerais mais comuns, inclusive a água também são minerais que algumas
companhias insensíveis ao sentido social de suas funções exploram, às vezes sem deixar qualquer benefício
local.
Teríamos proposta concreta quanto à forma de arrecadação e destinação do Imposto sobre Minerais, que não
apresentamos por acharmos que são objeto de Lei Complementar. Entretanto, a Carta Magna de e, de pronto
prever o imposto dentre aqueles que podem ser criados, deixando ao legislador em situações mais estudada a
fixação das alíquotas e, naturalmente a forma de distribuição sobre a qual falamos em outra ementa.
Parecer:
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 maior
participação dos Municípios, 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:00100 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda Modificativa/Aditiva:
Art. 19. A União distribuirá:
Parágrafo 1o. Dos produtos de arrecadação dos
impostos sobre renda e proveitos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados (artigo
12, III e IV) quarenta e sete por cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) ..........................................
d) quatro por cento para aplicação no
Programa Nacional de Reforma Agrária."
Justificativa:
É importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente no atendimento de setores
prioritários. Não obstante isto pode causar alguns transtornos na adequação do orçamento total da
União, a negociação de recurso anualmente pelo Ministério e órgãos responsáveis pela implantação da Reforma
Agrária, pode prejudicar sensivelmente o normal andamento do programa.
Como o tema Reforma Agrária é uma necessidade para a Nação e sentimento da população, sobretudo, àquela
que pretende possuir seu pedaço de terra para cultivá-la e torná-la produtiva, apoiado por um forte programa de
Política Agrícola, considero oportuno estabelecer um percentual de 4% (quatro por cento) do Orçamento da
União, dedicado ao Programa Nacional de Reforma Agrária.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00131 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
As letras a, b, c do artigo 19 passarão a ter a seguinte redação:
a) 18% (dezoito por cento), ao Fundo de
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Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) 23% (vinte e três por cento), ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) 2 (dois por cento), para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, mediante planos
aprovados previamente pelo Congresso Nacional.
Justificativa:
A emenda cria melhores condições aos Municípios e submete ao Congresso Nacional os planos de aplicação do
percentual ora destinados às regiões Norte e Nordeste.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00139 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
O inciso II do artigo 19, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 ....................................
II - ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento, dez por cento do
respectivo imposto sobre produtos industrializados
(art. 12, IV)."
Justificativa:
A participação dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do IPI, justifica-se para compensar parte das
perdas que têm em razão das exportações de manufaturados.
O Estado de São Paulo, por exemplo, perdeu em 1985, 6.181,5 milhões de cruzados, pelas exportações de
manufaturados, 10% do IPI representará a compensação de apenas cerca de 24% das perdas.
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00145 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
A letra c, do inciso I, do artigo 19 do
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 ....................................
I - ........................................
c - Dois por cento para aplicação em
programas de desenvolvimento microrregionais.
Acrescente-se o inciso IV, no parágrafo 2o.
do Art. 21
Art. 21 ....................................
§ 2o. ......................................
IV - Estabelecer critérios de aplicação, a
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cada ano, para os recursos previstos no inciso I,
letra c, do Art. 21."
Justificativa:
O propósito da presente Emenda, é dar maior abrangência a área atendida, com os recursos do disposto na letra
c, inciso I do Artigo 19, que prevê apenas a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Nas demais regiões existem bolsões de pobreza, em muitos casos, tão acentuados ou mais, que nas Regiões
Norte e Nordeste.
Não é justo que apenas as citadas regiões se beneficiem com os recursos.
No inciso IV, que acrescentamos no § 2° do Art. 21, estabelece-se que, anualmente, se fixarão os critérios para
utilização dos recursos. Isto permite que a cada ano se elejam as prioridades para a boa aplicação dos recursos.
Parecer:
Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para a
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.
Pela rejeição.
EMENDA:00154 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
Dê-se ao inciso I do art. 19 a seguinte redação:
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e quatro por cento, na forma
seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para a aplicação nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;"
Justificativa:
Dá-se à Região Centro-Oeste, também pobre e subdesenvolvida tratamento equânime às demais regiões Norte
e Nordeste.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00158 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação,
corrigindo-se as remissões feitas nos arts. 21, § 2o., e 24, e seu parágrafo único:
"Art. 19. Pertencem aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios quarenta e três por cento
do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados (art. 12, III e IV),
distribuídos da seguinte forma:
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I - dezoito inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - dois por cento, ao Fundo Especial das
Regiões Norte e Nordeste.
§ 1o. Pertencem, ainda, ao Estado ou ao
Distrito Federal, onde se situar o estabelecimento
contribuinte, cinco por cento do respectivo
imposto sobre produtos industrializados (art. 12, IV).
§ 2o. Para efeito de cálculo da partilha de
receita prevista no caput deste artigo, excluir-se-á
a parcela de arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios na forma
dos arts. 17 e 18, I, vedada qualquer outra
dedução, exceto restituições."
Justificativa:
O anteprojeto adotou nos demais dispositivos que tratam de destinação das receitas tributárias (art. 17, 18 e 20)
o princípio da “partilha” pelo qual a receita pertence originariamente aos entes participantes sem passagem pelo
orçamento do titular da competência para instituir o tributo, constituindo-se em receita própria em igualdade de
condição com aquela diretamente arrecadada.
No art. 19, pelo uso do verbo “distribuir” ao invés de “pertencer” como nos outros casos, adotou-se o sistema
chamado de “transferências” que conduz a receita a uma passagem pelo orçamento do ente tributante,
subordinando a entrega às normas de execução orçamentaria, como se de auxilio ou subvenção se tratasse, e,
em com sequência, prejudicando a automaticidade da destinação e gerando a ideia de ajuda ou favor, como
ocorreu em 1968, quando o Ato Complementar nº 40 reduziu os fundos de participação em 50% do seu valor,
sob o pretexto de que os “auxílios” estavam proporcionando o desequilíbrio do orçamento da União.
Realmente, não existe nenhuma razão para esse tratamento diferenciado, especialmente quando se limitou a
participação a apenas dois impostos (sobre a renda e sobre produtos industrializados) e não como, nas
sugestões originarias, sobre o total da receita tributária, em que talvez se justificasse a diferenciação, mais ainda,
quando se estabeleceu no art. 21 que o cálculo das destinações será feito sobre a receita bruta, eliminando-se,
assim, eventuais dificuldades práticas para a entrega automática.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0158-1
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a
alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, tornando-o mais preciso e
consistente.
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a
elaboração e estruturação do Anteprojeto.
Pelo acolhimento.
EMENDA:00164 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:
Dê-se ao item I do Art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19. ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e quatro por cento, na forma seguinte:
a) dezenove por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste."
Justificativa:
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A emenda visa, reajustar em 0,5% (meio por cento) os níveis de participação dos Estados e Municípios na
arrecadação do IPI e imposto de renda propostos pelo digno Relator, reforçando-se assim um pouco mais as
futuras finanças estaduais e municipais.
Com isso, é possível que se restabeleça a participação dos Estados e Municípios na receita pública nacional,
que foi sensivelmente reduzida com o sistema tributário introduzido pela Constituição de 1976.
Ressalte-se que esses novos níveis de participação podem ser gradativamente alcançados, sem que se impute
perdas imediatas substanciais à União.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00180 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
Dê-se nova redação ao item I e respectiva
alínea c, do art. 19, do Anteprojeto do Capítulo
sobre o Sistema Tributário Nacional.
Art. 19. A União distribuirá:
"a) ...............................
b) ................................
c) cinco por cento para a aplicação nas
regiões Norte e Nordeste."
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As Regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitam a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
A Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
O presente anteprojeto, ao propor, em seu artigo 19, item I, alínea c, dois por cento da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, atende absoluta e profundas desvantagens socioeconômicas em relação ao restante do País.
Somente para a Amazônia deveriam ser dirigidos cinco por cento do produto dos impostos federais, e não
apenas do IR e IPI, para que ela consiga enfrentar suas obras e as exigências prioritárias.
Essa a justificação para a Emenda que apresento, ampliando para cinco por cento o mínimo a ser aplicado nas
Regiões Norte e Nordeste, na absoluta convicção de que percentual menor consistirá na manutenção do status
quo, isto é, a preservação dos mesmos princípios que têm orientado a injustiça das profundas desigualdades
econômicas e sociais, em nosso país.
Para tornar exequível a ampliação por mim proposta altera também o montante da distribuição da receita
tributária prevista no referido artigo 19, passando-a para quarenta e seis por cento, com isso, mantendo as
parcelas de dezoito inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal, e vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
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EMENDA:00183 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG)
Texto:
Suprimir o item C do inciso I do artigo 19.
Justificativa:
Tendo em vista a importância para o País o desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte e Nordeste, o
valor de 2% a ser distribuído do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados poderá ser insuficiente. Recursos orçamentários dentro de um
programa regional são mais adequados de que fixar percentuais aleatórios.
A experiência passada tem nos mostrado de que o melhor caminho é programa básico com verbas
orçamentárias.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00187 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
SIMÃO SESSIM (PFL/RJ)
Texto:
Acrescente-se, no art. 19 do Anteprojeto da
Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas (V.a), o seguinte item,
renumerando-se o atual item II como item III:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, cinco
por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza
(artigo 12, item III), rateado na proporção do
valor total das atividades produtoras, industriais
e comerciais, de bens e serviços, em cada um
realizadas;"
No parágrafo único do mesmo artigo substituase a expressão "... na forma do item I..." por
"... na forma dos itens I e II...".
Justificativa:
1. A Constituição que ora está sendo elaborada tem como premissa fundamental a descentralização de encargos
e serviços para Municípios e Estados, nessa ordem de preferência.
2. Os Municípios, para atender às novas responsabilidades, já se acham bem contemplados com o aumento da
sua participação no produto de arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre as prestações de serviços, de vinte para vinte e cinco por cento, com a elevação paulatina do Fundo de
Participação dos Municípios nos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados, de dezessete para vinte
e dois e meio por cento, e com a inclusão no seu campo de competência tributária do imposto sobre vendas a
varejo.
3. Os Estados menos desenvolvidos vão ser também razoavelmente beneficiados com o aumento paulatino do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, na arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre
produtos industrializados, de quatorze para dezoito e meio por cento, na medida em que esse Fundo agora, em
geral, só a eles beneficia, por força do § 3° do art. 21 do Anteprojeto.
4. É justa, pois a destinação de cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre renda, distribuídos
de acordo com a participação de cada uma das unidades federadas na economia nacional, complementando,
assim, os cinco por cento do imposto sobre produtos industrializados, constantes do Anteprojeto, que lhes
favorecerão. Sem essa adição, os Estados mais desenvolvidos da Federação, dentro das profundas dificuldades
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econômicas em que se acham, não poderão responsabilizar-se pela soma de encargos que a União lhes
pretende transferir.
Essa, a razão da emenda aditiva ora proposta.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00203 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
SIMÃO SESSIM (PFL/RJ)
Texto:
Suprimir o inciso II do art. 19 e incluir
disposição com a seguinte redação:
"Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal
cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto sobre produtos industrializados (art. 12,
IV) sobre operações realizadas por
estabelecimentos situados em seus territórios."
Justificativa:
Tal como acontece com a participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto sobre operações
relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, a participação dos Estados no produto da
arrecadação do IPI deve ser direta, e não mediante distribuição.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0203-1
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a
alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, tornando-o mais preciso e
consistente.
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a
elaboração e estruturação do Anteprojeto.
Pelo acolhimento.
EMENDA:00213 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
SÉRGIO SPADA (PMDB/PR)
Texto:
Acrescente-se no anteprojeto constitucional,
na parte final da alínea a do item I do art. 19, a
seguinte redação:
"e dos Territórios."
Justificativa:
Independentemente da natureza jurídica dos Territórios Federais, não se pode ignorar o fato de se tratar dos
entes nacionais mais carentes de recursos e mais necessitados de efetivo desenvolvimento.
Assim, não é admissível suprimir sua participação no Fundo de que trata o dispositivo citado, ante a evidente
justiça da manutenção desses entes nas transferências feitas pela União aos Estados e Municípios, pelo menos
via Fundo de Participação. Mesmo porque os Municípios dos Territórios continuam a fazer jus a respectiva
participação nesses recursos.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
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consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00226 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
Substitua-se o art. 19, item I do anteprojeto
pela seguinte redação:
"Art. 19. ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (art. 12, III e
IV), cinquenta e dois por cento (52%), na forma
seguinte:
a) vinte por cento (20%), ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta por cento (30%), ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento (2%) para aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste."
Justificativa:
A centralização tributária existente no Brasil coloca os Estados e Municípios em difícil situação econômica.
Precisamos descentralizar e fundamentalmente melhor distribuir o produto da arrecadação dos impostos. O
aumento da alíquota do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, fortalecer a estrutura primeira da
organização social.
Precisamos redistribuir os impostos para que haja viabilidade e autonomia para os Estados e Municípios em
nosso país.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00233 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
No artigo 19 do Anteprojeto incluir inciso III com a seguinte redação:
III - do produto de arrecadação do imposto
sobre a propriedade territorial rural, oitenta por
cento, na forma seguinte:
a) cinquenta por cento ao município federal
onde se situar a propriedade rural;
b) trinta por cento ao Estado ou ao Distrito
Federal onde se situar a propriedade rural.
Justificativa:
Tendo em vista Emenda de nossa autoria, também formulada na presente data imputado, justificadamente, à
União a competência para instituir imposto sobre a propriedade territorial rural é mister que a par de se garantir
aos municípios cinquenta por cento dessa arrecadação de conformidade com o que dispõe o anteprojeto
relatado pelo ilustre deputado FERNANDO BEZERRA COELHO aos Estados se distribua trinta por cento à
União se reserve vinte por cento mesmo porque, entre outras tarefas, incumbe as maiores responsabilidades
afetas à Reforma Agrária conforme prevê o anteprojeto relativo à Subcomissão da Política Agrícola e fundiária e
da Reforma Agrária.
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Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.

EMENDA:00237 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Acrescente-se ao art. 19:
"Art. 19 ......................
II - do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a renda e proventos de qualquer
natureza (art. 12, III) percebidos no Distrito
Federal, cinquenta inteiros por cento para um
fundo contábil, a ser regulamentado em Lei
complementar, destinado a financiar as funções
nacionais de Brasília como sede do Poder Central,
síntese da identidade nacional e epicentro da
Região Geoeconômica do Planalto Central."
Justificativa:
O Distrito Federal é uma situação institucional e condição urbana de excepcionalidade. É portador de funções
que extrapolam a comunidade. De outra parte, tem limitações ao desenvolvimento de sua estrutura produtiva que
se refletem na disponibilidade de recursos tributários próprios. Até aqui a transferência de recursos federais para
Brasília tem se dado ao arrepio da norma constitucional. Em alguns casos, o casuísmo preenche as lacunas na
norma. É o caso do ICM do trigo importado que é creditado para Brasília. Chegou o momento de corrigir estas
situações definindo o instrumento de financiamento pela consolidação das escalas básicas projetadas para
Brasília, sobretudo a regional que a transformará em verdadeiro suporte do desenvolvimento do Centro Oeste.
Parecer:
A Emenda do nobre Constituinte-objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União.
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculação de receitas, a nível
constitucional, resultaria,
sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas áreas e setores julgados
prioritários em determinando momento e situação, com abstração de estudos e análises objetivas indispensáveis
à elaboração das políticas públicas.
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir plenamente sobrea alocação e aplicação dos
recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País.
Pela rejeição.
EMENDA:00277 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
a) O artigo 12 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12. Compete à União instituir impostos sobre:
............................................
..................................................
............................................
IV - bebidas, alcóolicas ou não, veículos
automotores e derivados de fumo; e
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............................................
§ 1o. Decreto do Presidente da República, nas
condições e nos limites estabelecidos em lei,
poderá alterar as alíquotas dos impostos
enumerados nos itens I, II e V.
2o.(suprimido)."
b) O parágrafo 7o. do artigo 14 passa a ter a
seguinte redação:
"§ 7o. A base de cálculo do imposto de que
trata o item III compreenderá o montante do
imposto a que se refere o item IV do artigo 12."
c) O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. Do produto da arrecadação dos
impostos de que tratam os itens III e IV do artigo
12, a União distribuirá quarenta e três por cento,
na forma seguinte:
I - dezoito inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - dois por cento para aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma dos itens I, II e
III deste artigo, excluir-se-á a parcela de
arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito
Federal e Municípios (artigos 17 e 18, item I)."
Justificativa:
De acordo com o artigo 14, os Estados poderão fixar livremente as alíquotas do imposto sobre circulação de
mercadorias e prestação de serviços, respeitada a alíquota mínima fixada pelo Senado. Por outro lado, a União
poderá fixar as alíquotas do IPI.
Tendo em vista que a União, segundo o Anteprojeto, distribuirá 5% do IPI ao Estado onde se situar o
estabelecimento, 41% aos Fundos de Participação e 2% para aplicação no Norte e Nordeste, é evidente que a
mesma buscará recuperar o nível de receita, elevando as alíquotas do IPI. Isto impossibilitará ou pelo menos
dificultará a elevação das alíquotas do imposto estadual. A receita própria dos Estados não poderá crescer.
Propõe-se por isso que o imposto federal incida somente sobre bebidas, veículos automotores e derivados de
fumo, o que permitiria aos Estados ampliarem a tributação sobre os demais produtos industrializados sem
provocar ônus adicional para os consumidores. Por outro lado, a União se verá obrigada a ampliar sua receita
através da elevação do imposto de renda, aumentando a progressividade do sistema tributário.
Há a vantagem adicional de reduzir o custo de administração do imposto federal sem aumentar o custo
semelhante correspondente ao imposto estadual, pois o imposto federal poderá ser cobrado com incidência
única e não mais com um sistema de débitos e créditos.
É importante que o imposto federal aqui proposto seja incluído na base de cálculo do imposto estadual, o que
permitirá aos Estados arrecadar um dado montante com alíquotas nominais muito menores.
Parecer:
As repartições de competência entre União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A alteração na
base do IPI, reduzindo-a a poucos produtos, viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois prejudicaria a
participação da União, dos Estados e dos Municípios, mediante diminuição de um dos elementos utilizados nos
cálculos em que baseia a consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Quanto às modificações dos parágrafos 1o., 2o., e 7o., e do artigo 19, entendemos que elas decorreram da
proposta principal relativa à redução do campo de incidência do IPI, ficando prejudicadas com a solução a ela
dada.
Quanto à competência do Presidente da República, para alterar as alíquotas do IPI, damos acolhida à Emenda,
face às razões levantadas na justificação.
Pelo acolhimento em parte.
EMENDA:00278 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
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Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. Do produto da arrecadação dos
impostos referidos no artigo 12, das contribuições
de intervenção no domínio econômico e das
contribuições sociais, a União destinará:
I - Dezesseis inteiros por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e Distrito Federal;
II - Dezoito inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma deste artigo
excluir-se-á:
I - a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza, pertencente
a Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 17 e 18, I):
II - as contribuições para Previdência
Social, para o Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL), do salário-educação, e para o segurodesemprego."
Justificativa:
Esta emenda sugere profundas modificações nos termos em que se fará a distribuição de recursos federais para
estados e municípios:
- amplia-se a base sobre a qual é calculado o montante a distribuir, nela considerando-se, além do IR e IPI, todos
os demais impostos federais bem como as contribuições econômicas e sociais, excetuadas as mencionadas no
item II do parágrafo único do novo artigo 19. Com isto visa-se dar maior estabilidade ao montante transferido e
evitar-se a possibilidade de a União substituir a arrecadação de impostos repartidos pela arrecadação de
impostos que lhe são exclusivos, a exemplo do que ocorreu recentemente com o IOF, o FINSOCIAL e o PINPROTERRA;
- a ampliação da base exige que os percentuais de destinação sejam reduzidos de modo a manter constante a
perda de recursos disponíveis da União, sendo que os percentuais propostos implicam em volume de
transferência de recursos idênticos aos resultantes de atual redação do artigo;
- o objetivo do Fundo não é mera participação de estados e municípios na receita tributária da União, mas o de
garantir o caráter compensatório e redistributivo do sistema de transferências.
- a eliminação de vinculação de 2% dos recursos para aplicação no Norte e Nordeste tem vários motivos.
Primeiro, a vinculação é inócua pois o total de aplicações da União nessas regiões supera em juízo o total de
recursos vinculados pelo Anteprojeto. Portanto, não se garante qualquer aplicação adicional. Segundo, a
vinculação leva à reprodução dos vícios do atual Fundo Especial, a par de não elevar o montante aplicado na
região. Terceiro, não cabe ao capítulo relativo ao sistema tributário a indicação de vinculação de recursos e sim
ao capítulo orçamentário;
- a eliminação da distribuição de 5% do IPI justifica-se pelo fato de os estados já disporem de autonomia para
fixação das alíquotas do imposto de que trate o item III do artigo 13. Não faz sentido distribuir recursos da União,
de modo a beneficiar principalmente os estados que já dispõem de bases tributárias elevadas.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) prevista no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00335 REJEITADA
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:
De nova redação ao item II ao art. 19
"Art. ......................................
Item ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
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se situar o estabelecimento contribuinte, dez por
cento do respectivo imposto sobre produtos
industrializados (art. 12-4)"
Justificativa:
As autuações propostas no Sistema Tributário Nacional, representam pesadas perdas aos Estados
industrializados.
Estudos atuariais demonstram que para compensar essas perdas, é necessário elevar o percentual de retenção
do IPI.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00357 REJEITADA
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:
Suprima-se letra "c" do item I do art. 19
dando-se as letras a e b do mesmo item a seguinte
redação:
"a) Dezenove inteiros e cinco décimos por cento...
b) Vinte e três inteiros e cinco décimos por cento..."
Justificativa:
A existência ao fundo especial demonstra ao longo dos anos, ser geradora de conflitos entre Estados e não
constitui instrumento equalizados no crescimento nacional.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00370 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP)
Texto:
Suprima-se a alínea C, do item I, do art. 19,
do anteprojeto do Relator da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.
Justificativa:
Considerando que o novo texto constitucional está sendo elaborado para durar, o dispositivo acima referido
melhor estaria inserido na parte das disposições transitórias. Consagrá-lo como norma permanente seria, data
vênia, o mesmo que passar um atestado de permanência da pobreza e do subdesenvolvimento daquelas
Regiões.
Válida é a iniciativa do d. Relator, mas como uma disposição transitória, e não permanente, senão estar-se-ia
admitindo que as Regiões Norte e Nordeste nunca haveriam de se desenvolver. Seria consagrar a eterna
dependência daquelas Regiões do resto do País.
Por isso, é de nosso parecer ser cabível a supressão de tal texto da parte das disposições permanentes da
futura Carta Magna.
Parecer:
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de participação) previstas no Anteprojeto. A
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alteração na participação dos Municípios, na participação dos Estados e DF viria introduzir desequilíbrio no
sistema adotado, pois que distorceria o valor de um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a
consistência da distribuição de receita por nós proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00375 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Dá nova redação ao art. 19 - Item I, Letra C,
que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. ..................................
Item I ......................................
c) Dois por cento para a aplicação nas
regiões Norte e Nordeste para capitalização dos
Bancos Regionais, cabendo dois terços à região
Nordeste e um terço à região Norte."
Justificativa:
As Regiões Norte e Nordeste têm ao longo dos anos sido relegadas a segundo plano no que se refere à
investimentos produtivos, o que tem concorrido para o baixo nível de sua estrutura econômica. Os recursos em
tela, hoje já são aplicados nas mesmas regiões, porém diretamente aos Estados e Municípios e pela vontade
política do Governo Federal. A transferência de aplicação do setor público para o setor privado vai dotar a
iniciativa privada das regiões de recursos anuais no financiamento da agricultura, Industria, Comércio e Serviços
independentemente de decisão do Governo Federal.
Parecer:
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 a organismo
regional, entendemos devam ser incorporadas ao Anteprojeto, uma vez que contribuem efetivamente
para o seu aprimoramento, tornando-o mais ajustado e consistente.
Pelo acolhimento em parte.
EMENDA:00384 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA)
Texto:
Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas
Dê-se ao inciso I do Artigo 19 a seguinte redação:
"Art. 19. ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV) quarenta e três inteiros e cinco décimos por
cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) ..........................................
d) cinco décimos por cento para a construção,
em estaleiros nacionais, de meios flutuantes para
a Região Amazônica, a serem operados pela Marinha,
para patrulha fluvial, segurança da navegação e
assistência médico-odontológica às populações ribeirinhas."
Justificativa:
O Desenvolvimento da Amazônia é um grande desafio. Ali está, praticamente, a metade de nosso território. Ali
está o futuro do Brasil.
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Em que pese os esforços já desenvolvidos, carece ainda a Região Amazônica de uma integração maior ao
restante do País. Naquela área acumula-se, comprovadamente, imensas e potenciais jazidas minerais, cuja
exploração ora apenas se inicia. As populações ribeirinhas, desassistidas, apresentam índice de carência dos
mais acentuados no País. Algumas tentativas desordenadas de desenvolvimento industrial vêm se constituindo
em ameaça ao equilíbrio ecológico da região.
Um dos exemplos da presença continua e eficaz colaboração para o desenvolvimento da Amazônia, que pode
ser citado, é a atuação da Marinha. De há muito, vêm seus navios e a rede de Capitanias dos Portos e Serviços
Hidrográficos, desenvolvendo, de forma silenciosa, trabalhos para a integração regional, de ordenamento na
utilização dos rios, assistência às populações ribeirinhas e, sobretudo afirmação da soberania nacional nessa
Região de fronteiras vivas.
Entretanto, a pouca disponibilidade de meios da Marinha, face à imensidão e complexidade da Região, inibe a
sua atuação para satisfazer os anseios da sofrida população amazônica. No momento, a Marinha possui apenas
5 Navios-Patrulha Fluvial e 2 Navios de Assistência Hospitalar para atuar na imensidão de rios navegáveis da
Amazônia.
Desta forma, justifica-se plenamente destinar recursos especialmente alocados para a construção no Brasil de
meios flutuantes para a Marinha, de maneira e capacitá-la a cumprir adequadamente sua tarefa na Região.
A construção de tais meios ensejará o desenvolvimento da tecnologia nacional, criando novas oportunidades de
emprego para engenheiros, técnicos e operários, abrindo espaços para a exportação de parte do material
produzido, carreando divisas para o País.
A exploração indevida de imensos recursos naturais e sua saída irregular do Brasil deve ser evitada. A atuação
eficiente dos meios da Marinha será uma substancial contribuição para a solução de tal problema.
Parecer:
A Emenda do nobre Constituinte-objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União.
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculação de receitas, a nível
constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas
áreas e setores julgados prioritários em determinando momento e situação, com abstração de estudos e
análises objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas.
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir plenamente sobre a alocação e aplicação dos
recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País.
Pela rejeição.
EMENDA:00390 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
Após a expressão Nordeste, da letra C, item
I, do Artigo 19, do Anteprojeto.
Acrescente-se:
"Centro-Oeste"
Justificativa:
Como o Norte e o Nordeste, o Centro Oeste carece de recursos da união para o seu desenvolvimento econômico
e social.
Não há por que exclui-lo dos benefícios da União Federal na forma preconizada no Anteprojeto.
Parecer:
Após a análise da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para a
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.
Pela rejeição.
EMENDA:00402 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
Dê-se nova redação ao item I e respectiva
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alínea c, do art. 19, do anteprojeto do capítulo
sobre o Sistema Tributário Nacional.
Art. 19. A União distribuirá:
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (art. 12, III e
IV), quarenta e seis por cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) cinco por cento para a aplicação nas
regiões Norte e Nordeste."
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As Regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhe possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
A Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro das necessidades em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
O presente anteprojeto, ao propor, em seu artigo 19, item I, alínea c, dois por cento da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, atender apenas em parte as amplas necessidades dessas duas áreas de absoluta e profundas
desvantagens socioeconômicas em relação ao restante do País.
Somente para a Amazônia deveriam ser redigidos cinco por cento do produto dos impostos federais, e não
apenas do IR e IPI, para que ela consiga enfrentar suas obras e as exigências prioritárias.
Essa a justificação para a Emenda que apresento, ampliando para cinco por cento o mínimo a ser aplicado nas
Regiões Norte e Nordeste, na absoluta convicção de que percentual menor consistirá na manutenção do status
quo, isto é, a preservação dos mesmos princípios que têm orientado a injustiça das profundas desigualdades
econômicas e sociais, em nosso país.
Para tornar exequível a ampliação por mim proposta, altero também o montante da distribuição da receita
tributária prevista no referido artigo 19, passando-a para quarenta e seus por cento, com isso, mantendo as
parcelas de dezoito inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal, e vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0402-5
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00420 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), trinta e oito por cento, na forma seguinte:
a) dezessete por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezenove por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
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c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma do item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do
imposto de renda e proventos pertencentes a
Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 17 e 18, I)."
Justificativa:
A redação do art. 19, item II, consagra uma discriminação antifederativa, posto que beneficia desigualmente os
Estados da Federação.
Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais significativo que os em vias de
desenvolvimento.
Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta conta o espirito redistributivo da renda nacional, que sempre
norteou o sistema: a participação no produto da arrecadação do IPI.
Por outro lado, embora ele acarrete recursos adicionais para todos os Estados, tem efeitos distorsivos, pois mas
beneficia aos mais ricos. Ademais, ele e assistemático. A competência dos Estados foi bastante ampliada, o que
nos permitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita consistirá seguramente em um ganho extra
que, de outro lado, reduzirá a capacidade operacional da União.
Ademais, a União ficaria impossibilitada de procurar compensar as suas perdas de recursos através da elevação
da carga tributária do IPI, em face da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nível da União, o ICMPS a nível dos Estados e Distrito Federal, e o Imposto de Vendas a Varejo,
nos municípios.
Isso seguramente aumentará a regressividade dos tributos e impedirá a intensificação das atividades da União
em favor dos Estados atrasados.
Por outro lado, a elevação, aos níveis propostos, dos percentuais de participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nos Fundos de Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para e do IPI vai enfraquecer financeiramente a União,
tornando-o débil e impotente para desenvolver a sua ação integradora (estradas, comunicações, abastecimento
de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como
os situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser o elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Daí a proposta de redução dos percentuais destinados aos Estados e Distrito Federal, e Municípios, para 17% e
19%, respectivamente, que são limites que não atrofiam a capacidade operativa da União.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0420-3
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00425 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO ZARZUR (PMDB/SP)
Texto:
"Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (art. 12, III e
IV), trinta e sete por cento, na forma seguinte:
a) quinze inteiros e cinco décimos por cento,
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) dezenove inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
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Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma do item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do
imposto de renda e proventos pertencentes a
Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 17 e 18, I)."
Justificativa:
A redação do art. 19, item II, consagra uma discriminação antifederativa, posto que beneficia desigualmente os
Estados da Federação.
Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais significativo que os em vias de
desenvolvimento.
Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta conta o espirito redistributivo da renda nacional, que sempre
norteou o sistema: a participação no produto da arrecadação do IPI.
Por outro lado, embora ele acarrete recursos adicionais para todos os Estados, tem efeitos distorsivos, pois mas
beneficia aos mais ricos. Ademais, ele e assistemático. A competência dos Estados foi bastante ampliada, o que
nos permitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita consistirá seguramente em um ganho extra
que, de outro lado, reduzirá a capacidade operacional da União.
Ademais, a União ficaria impossibilitada de procurar compensar as suas perdas de recursos através da elevação
da carga tributária do IPI, em face da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nível da União, o ICMPS a nível dos Estados e Distrito Federal, e o Imposto de Vendas a Varejo,
nos municípios.
Isso seguramente aumentará a regressividade dos tributos e impedirá a intensificação das atividades da União
em favor dos Estados atrasados.
Por outro lado, a elevação, aos níveis propostos, dos percentuais de participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nos Fundos de Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para e do IPI vai enfraquecer financeiramente a União,
tornando-o débil e impotente para desenvolver a sua ação integradora (estradas, comunicações, abastecimento
de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como
os situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser o elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Daí a proposta de redução dos percentuais destinados aos Estados e Distrito Federal, e Municípios, para 15,5%
e 19,5%, respectivamente, que são limites que não atrofiam a capacidade operativa da União.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0425-4
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00431 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. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), trinta e nove por cento, na forma seguinte:
a) dezesseis inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte inteiros e cinco décimos por cento,
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
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distribuição processada na forma do item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do
imposto de renda e proventos pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios (artigos 17
e 18, I)."
Justificativa:
A redação do art. 19, item II, consagra uma discriminação antifederativa, posto que beneficia desigualmente os
Estados da Federação.
Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais significativo que os em vias de
desenvolvimento.
Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta conta o espirito redistributivo da renda nacional, que sempre
norteou o sistema: a participação no produto da arrecadação do IPI.
Por outro lado, embora ele acarrete recursos adicionais para todos os Estados, tem efeitos distorsivos, pois mas
beneficia aos mais ricos. Ademais, ele e assistemático. A competência dos Estados foi bastante ampliada, o que
nos permitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita consistirá seguramente em um ganho extra
que, de outro lado, reduzirá a capacidade operacional da União.
Ademais, a União ficaria impossibilitada de procurar compensar as suas perdas de recursos através da elevação
da carga tributária do IPI, em face da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nível da União, o ICMPS a nível dos Estados e Distrito Federal, e o Imposto de Vendas a Varejo,
nos municípios.
Isso seguramente aumentará a regressividade dos tributos e impedirá a intensificação das atividades da União
em favor dos Estados atrasados.
Por outro lado, a elevação, aos níveis propostos, dos percentuais de participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nos Fundos de Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para e do IPI vai enfraquecer financeiramente a União,
tornando-o débil e impotente para desenvolver a sua ação integradora (estradas, comunicações, abastecimento
de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como
os situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser o elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Daí a proposta de redução dos percentuais destinados aos Estados e Distrito Federal, e Municípios, para 16,5%
e 20,5%, respectivamente, que são limites que não atrofiam a capacidade operativa da União.
Parecer:
EMENDA No. 5A 0431-9
As repartições de competência entre a União, Estados e Municípios se completam com as disposições sobre
partilha de impostos e com as transferências de receitas (Fundos de Participação) previstas no Anteprojeto. A
alteração no percentual do Fundo viria introduzir desequilíbrio no sistema adotado, pois que distorceria o valor de
um dos elementos utilizados nos cálculos em que se baseia a consistência da distribuição de receita por nós
proposta.
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

FASE E
EMENDA:00003 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se a letra C, do item I, do artigo 19, a seguinte redação:
C) - três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste, através de
Instituições Oficiais de Fomento.
Justificativa:
Como o NORTE e o NORDESTE, o CENTRO OESTE carece de recursos da União para o seu desenvolvimento
econômico e social.
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Não há por que exclui-lo dos benefícios da União Federal, como se lê da redação preconizada no Anteprojeto.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00027 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
HELIO ROSAS (PMDB/SP)
Texto:
ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS,
PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS
EMENDA No
Os dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das
Receitas abaixo enumerados passam a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 14. .........................
III - operações relativas à circulação de
mercadorias, realizadas por produtores,
industriais e comerciantes, bem como prestações de
serviços de transporte e comunicações, inclusive
fornecimento de energia elétrica. ”
................................
§ 4o. suprimam-se as palavras "ou serviços".
"Art. 15. .............................
III - serviços de qualquer natureza não
compreendidos na competência tributária da União
ou dos Estados, definidos em lei complementar."
"Art. 18. ..........................
III - vinte por cento do produto da
arrecadação do imposto dos Estados, previsto no art. 14, III."
§ 1o. - suprima-se integralmente."
"Art. 19. ..........................
§ 2o. - Do montante referido no item II, os
Estados transferirão aos Municípios vinte por
cento, observados os critérios estabelecidos nos
itens I e II do § 2o. do art. 18."
Justificativa:
A presente Emenda exclui da base de cálculo do imposto previsto no art. 14, inciso III, os serviços de qualquer
natureza, deslocando-se para a competência tributária municipal e compensa essa transferência de competência
pelo aumento da quota-parte estadual do ICM, de 75% para 80%.
A incorporação dos serviços na base do ICM irá mais que duplicar o número de contribuintes do imposto
estadual, o que, além de acarretar um custo adicional de administração tributária superior ao acréscimo de
receita, provocará queda de eficiência na máquina fiscalizadora, com perdas, tanto para os Estados como para
os Municípios.
Destaque-se ainda que a grande maioria dos contribuintes do ISS, após a incorporação dos serviços na base de
cálculo do ICM, seria enquadrada na conceituação de microempresa e como tal isenta do imposto...
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Por último, deve-se considerar que os Municípios, mormente os médios e grandes, estão aparelhados para
fiscalizar e arrecadar com eficiência esse tributo, e que essa estrutura seria perdida com a transferência de
competência.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00042 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao artigo 19 do Anteprojeto da Sub-V-a:
"Art. 19. - A União distribuirá:
I - ...............................
a) ...............................
b) ...............................
c) ................................
II - Do produto da arrecadação de impostos
sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários (artigo 12, V),
cinquenta por cento, na forma seguinte:
a) quinze por cento aos Estados e ao Distrito Federal.
b) trinta e cinco por cento aos Municípios.
III - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento, cinco por cento do
respectivo imposto sobre produtos industrializados
(artigo 12, 1o.)
Parágrafo único - Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma do item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela de arrecadação do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios (artigo 17 e 18, I)."
Justificativa:
A presente Emenda visa incluir o imposto sobre operações de crédito, cambio, seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários entre aqueles cujo produto de arrecadação distribuindo pela União aos Estados, Distrito e aos
Municípios.
Trata-se de tributo que, nos últimos anos, vem constituinte ponto de receita da União. Ocupa atualmente o
terceiro lugar na arrecadação tributária do Tesouro, com previsão de receita no montante de 23 bilhões e 500
milhões de cruzados (orçamento de 1987).
Sabendo-se que é gravíssima a situação financeira dos Estados e Municípios, deve-se buscar nos impostos
federais geradores de maiores receitas os recursos financeiros indispensáveis para reforçar as finanças
daquelas esferas de Governo.
Assim, se o montante acima indicado fosse distribuindo neste ano aos Estados e Municípios, na forma ora
proposta, aqueles receberiam 3 bilhões e 525 milhões de cruzados, e estes seriam comtemplados com 8 bilhões
e 225 milhões de cruzados, quantias que representariam, sem dúvida alguma, um bom reforço as combalidas
finanças estaduais e municipais.
Desse modo, não se pode deixar de incluir o referido imposto entre aqueles cuja arrecadação deve ser partilhada
pelos Estados e Municípios.
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Espero, portanto, contar com o apoio dos ilustres Constituintes para o acolhimento da Emenda, porquanto ela
representa e efetivamente uma providência que pode, a curto prazo, aliviar-se sensivelmente a precária situação
dos Estados e Municípios.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00095 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JARBAS PASSARINHO (PDS/PA)
Texto:
Modificar a redação da alínea "c" do item I
(um) do art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão de
Tributos, Part. e Distribuição de Receitas, com a adoção
da seguinte:
"Art. 19 - .............................
I - ........................................
c) treze por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das
respectivas Superintendências Regionais de
Desenvolvimento, cabendo quatro por cento à
primeira, sete por cento à segunda e dois por
cento à última.
Justificativa:
A fixação de 2% sobre o “produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e produtos industrializados” para
aplicação, EM CONJUNTO, no processo de desenvolvimento econômico do Norte e do Nordeste, merece
integral repúdio, já que exibe, de modo ostensivo, imperdoável desconhecimento sobre as características
econômicas e sociais daquelas áreas, bem como do Centro-Oeste.
Se a sociedade brasileira, por sua lídima representação na Assembleia Nacional Constituinte, não consagrar, na
Carta Máxima, preceitos que permitam, mediante apontamentos financeiros estáveis e constantes, a aceleração
do referido processo de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ter-se-á o alargamento
preocupante e até ameaçador à própria segurança nacional, do fosso econômico e social que se separa das
demais regiões que compõem o País.
A problemática do Nordeste, como do Norte e do Centro-Oeste, não pode ser considerada, como vem
infelizmente sendo, como solucionável por simples sistema legal de incentivos fiscais, ensejando, como ora
ocorre, práticas condenáveis com recursos públicos.
Propõe-se, com esta Emenda, que da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza,
bem como sobre produtos industrializados, sejam destinados 13% às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
cabendo 4% à primeira, 7% à segunda e 2% à última. Tais recursos serão aplicados pelas respectivas
Superintendências Regionais de Desenvolvimento, que são entidades reconhecidas, a nível constitucional, no
Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
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sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase.
EMENDA:00141 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA)
Texto:
Dê-se ao inciso I do art. 19 do anteprojeto
da Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas a seguinte redação:
i - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigos 12, III e
IV), quarenta e quatro por cento, na forma seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo da participação dos Estados e dos
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para a aplicação nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.
Justificativa:
Dá-se à Região Centro Oeste, também pobre e subdesenvolvida tratamento equânime às demais regiões Norte
e Nordeste.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00169 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Capítulo: Tributos e Distribuição de Receitas
Artigo 19 - A União distribuirá:
§ 1o. - Dos produtos de arrecadação dos
impostos sobre renda e proveitos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados artigo
12, III e IV) quarenta e sete por cento, na forma seguinte:
a - .........................
b - .........................
c - .........................
d - quatro por cento para aplicação do
Programa Nacional de Reforma Agrária.
Justificativa:
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É importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente no atendimento de setores
prioritários. Não obstante isto pode causar alguns transtornos na adequação do orçamento total da
União, a negociação de recurso anualmente pelo Ministério e órgãos responsáveis pela implantação da Reforma
Agrária, pode prejudicar sensivelmente o normal andamento do programa.
Como o tema Reforma Agrária é uma necessidade para a Nação e sentimento da população, sobretudo, àquela
que pretende possuir seu pedaço de terra para cultivá-la e torná-la produtiva, apoiado por um forte programa de
Política Agrícola, considero oportuno estabelecer um percentual de 4% (quatro por cento) do Orçamento da
União, dedicado ao Programa Nacional de Reforma Agrária.
Parecer:
A Emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União,
seguindo linha diferente do Anteprojeto da Subcomissão "V-a" que se orientou no sentido de deixar plenamente
livres as receitas que a Constituição prevê a disposição das várias unidades governamentais.
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculações de receitas, a
nível constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com
aquelas áreas e setores julgados prioritários em determinado momento e situação, com abstração de estudos e
análises objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas.
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda que o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir autonomamente sobre a alocação e aplicação
dos recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País.
Pela rejeição.
EMENDA:00182 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
Dê-se nova redação ao Item I e respectiva
alínea c, do art. 19, do Anteprojeto do Capítulo
sobre o Sistema Tributário Nacional.
Art. 19. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e seis por cento, na forma seguinte:
a) .........................
b) .........................
c) cinco por cento para aplicação nas regiões Norte e Nordeste.
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes,
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
Durantes as fases iniciais dos trabalhos Constituintes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a
Amazônia, de no mínimo cindo por cento do produto dos impostos federais, o que caracterizaria volume de
recursos necessários às exigências prioritárias ao desenvolvimento regional.
A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas acolheu parcialmente referida sugestão, ao
garantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao Norte e Nordeste, de dois por cento da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
Há, portanto, verdadeiro consenso na Região de que as soluções para os reais problemas da Amazônia
requerem somas muito superiores àquelas que adviriam com o percentual ora estabelecido.
Daí a perseverança com que tendo lutado para dotar as áreas naus atrasadas do País, de verbas compatíveis
com suas necessidades, o que motivou emendar por mim apresentada e agora reiterada ao Plenário da
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Assembleia Nacional Constituinte, na convicção de que a intensificação dos debates sobre o tema leve à
conscientização e, por conseguinte, à aprovação, desse dispositivo configurado em bases realísticas e na
problemática das desigualdades regionais de nosso País.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00208 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.
Dê-se ao item I do art. 19 a seguinte redação:
"I - do produto da arrecadação dos impostos
de trata o art. 12, quarenta e três por cento, na
forma seguinte:"
Justificativa:
A descentralização política e administrativa passa, necessariamente, pela descentralização financeira. É
indispensável, assim, que todos os impostos federais sejam partilhados com os Estados e Municípios e não
somente os impostos previstos nos itens III e IV do art. 12 do anteprojeto.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00209 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.
Dê-se à alínea "c" do item I do art. 19 a seguinte redação:
"c) dois por cento destinado a atender casos
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de calamidade públicas e a promoção do equilíbrio
sócio econômico entre os Estados, conforme
dispuser a lei complementar;"
Justificativa:
Embora todos concordem que hoje o denominado fundo especial deve ser integralmente destinado aos Estados
da Regiões Norte e Nordeste, não se colocar esse critério como norma permanente no texto constitucional, pois
o objetivo maior desta Constituinte é promover o equilíbrio socioeconômico dos Estados. A colocação desta
norma com caráter permanente é um reconhecimento implícito de que esse objetivo jamais será alcançado.
Propomos, assim, que a matéria seja regulada em lei complementar, a qual poderá ser alterada, sem que seja
necessário mexer no texto da Constituição, quando o equilíbrio for atingido.
Através da lei complementar poderão, ainda, ser contempladas novas formas de distribuição, que as mudanças
sociais exijam no futuro.
Parecer:
A Emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União,
seguindo linha diferente do Anteprojeto da Subcomissão "V-a" que se orientou no sentido de deixar plenamente
livres as receitas que a Constituição prevê a disposição das várias unidades governamentais.
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculações de receitas, a
nível constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com
aquelas áreas e setores julgados prioritários em determinado momento e situação, com abstração de estudos e
análises objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas.
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda que o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir autonomamente sobre a alocação e aplicação
dos recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País.
Pela rejeição.
EMENDA:00226 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
DARCY DEITOS (PMDB/PR)
Texto:
V - A - Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.
Dê-se ao Art. 19, item I, a seguinte redação:
Art. 19 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), cinquenta e dois por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento, ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta por cento ao Fundo de Participação
dos Municípios; e
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento;
Suprima-se o item II do parágrafo 1o. do Art. 24
Justificativa:
A presente emenda visa uma melhor distribuição dos recursos em poder da União, e os percentuais propostos
de distribuir 20% aos Estados, 30% aos Municípios e 2% à Região Norte e Nordeste nada mais é do que fazer
essa desconcentração, a tão esperada justiça tributária, para que onde exatamente estão as maiores
necessidades da população se possa atender mais rapidamente os seus reclamos, e essa Comissão não pode
perder esta oportunidade histórica de fazer a correção do que foi proposto pelo anteprojeto.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
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À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00245 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FELIPE MENDES (PDS/PI)
Texto:
Modifique-se a redação ao Art. 19 do
Relatório da Subcomissão V-a, passando a ser a seguinte:
Art. 19 - do produto da arrecadação dos
impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados (Art. 12, III e IV),
cinquenta por cento na forma seguinte:
a) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
participação dos Municípios; e
c) dois por cento para os Estados das Regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
Esta emenda amplia a distribuição dos recursos para os Estados e Municípios, sobre o que há amplo consenso,
e particularmente em relação à alínea "c”, deixa a critério de lei ordinária a forma de aplicação pelos Estados do
Norte e Nordeste, a qual poderá ser, inclusive, através de bancos oficiais.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00257 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FERES NADER (PDT/RJ)
Texto:
Suprima-se o § 2o. do artigo 19, do
Anteprojeto Final da Subcomissão V.a - Dos
Tributos, que prevê a redistribuição pelos
Estados, aos Municípios, da quarta parte do
montante que os primeiros receberem como
participação direta nos cinco por cento do IPI
pagos pelos estabelecimentos contribuintes neles
situados.
Como modificação correlata, o § 1o. do artigo
19 passe a figurar como parágrafo único do mesmo artigo.
Justificativa:
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No Anteprojeto Final cuidou-se de fortalecer substancialmente a fatia das receitas tributárias dos Municípios,
quer pelo aumento efetivo das transferências provenientes da União e dos Estados, quer pela atribuição de um
imposte novo - de vendas a varejo de mercadorias -, de boa potencialidade financeira, especialmente no
referente aos Municípios maiores e mais desenvolvidos.
Outra preocupação do Anteprojeto foi os Estados menos desenvolvidos do País, mormente aqueles localizados
no Norte/Nordeste do Brasil. Além de os Estados terem sido abonados com a generosa ampliação da base do
ICM (que passa a alcançar minerais, lubrificantes, combustíveis, lubrificantes e as prestações de serviços), com
o imposto de heranças e doações e com o imposto sobre a propriedade territorial, o mecanismo das
participações procurou dar clara preferência aos Estados do Norte e do Nordeste (p.ex., o Fundo Especial do art.
19, I, c) e aos Estados de renda per capita inferior à média nacional (que receberão, com exclusividade, - as
parcelas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal).
Para atender as unidades federativas das regiões mais desenvolvidas - e sempre mediante transferências da
União - imaginou-se a atribuição, ao Estado e ao Distrito Federal onde se situar o estabelecimento contribuinte,
de cinco por cento do respectivo imposto sobre produtos industrializados. Ora desse montante, o § 2o dispõe
que a quarta parte seja, ainda, repassada aos Municípios onde estiverem localizados os estabelecimentos.
Na verdade, esse § 2º esvazia o único mecanismo previsto no Anteprojeto para atender, de forma direta e
específica, as dificuldades financeiras dos Estados mais desenvolvidos e, justamente, em favor dos Municípios,
que já tiveram um aumento reconhecidamente expressivo de receitas tributárias.
Essas as razões que nos levam a propor a supressão do citado § 2º, renumerando-se o § 1º do mesmo
dispositivo como parágrafo único.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00267 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 o seguinte texto ao item abaixo do art.
19 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas:
"Art. 19 ................
.........................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados, sobre importação
de produtos estrangeiros, sobre exportação, para o
Exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados
e sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou
relativas a títulos ou valores mobiliários,
quarenta e três por cento, na forma seguinte:"
Justificativa:
Esta emenda acrescenta na partilha federal os impostos sobre importação, exportação, crédito, câmbio, seguro,
títulos ou valores mobiliários.
De fato, o fundamento que justifica a repartição do produto dos impostos de renda e sobre produtos
industrializados é o mesmo para os demais impostos aditados, cum a característica significativa de estes serem
todos de natureza indireta, trasladados para os preços das mercadorias e dos serviços, suportados pelos
consumidores espalhados por todo o território nacional.
Na verdade, a partilha geral é mais importante do que a elevação do percentual para 43%.
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Há que ter em mente que a Assembléia Nacional Constituinte tem a elevada missão de restaurar o Sistema
Federativo. Isso requer que os Municípios e os Estados cuidem dos interesses das populações, para o que
precisam dos recursos financeiros.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00291 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Dê-se a seguinte redação do Art. 19 do
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas, I-C:
"Art. 19 ....................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
c) - Dois por cento para aplicação em Planos
de Desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste,
aprovados pelo Congresso.
Justificativa:
À aplicação de um percentual da receita Tributária nas Regiões Norte e Nordeste visa a promover o
desenvolvimento socioeconômico equilibrado do País, um dos objetivos do sistema tributário, conforme dispõe o
Art. 1° do Anteprojeto.
Á aplicação dos recursos para correção das desigualdades regionais será muito mais eficiente e transparente, se
vinculado aos planos regionais e submetido à aprovação do Congresso Nacional.
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:00317 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição da Receita
Art. 19. A União entregará:
I - O produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), trinta e cinco por cento, na forma seguinte:
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a) quinze por cento, ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezoito por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios; e
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
entrega processada na forma do item I, excluir-seá a parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos pertencentes a Estados, Distrito Federal
e Municípios (artigos 17, 18, I).
Justificativa:
A redação do art. 19, item II, consagra uma discriminação antifederativa, posto que beneficia desigualmente os
Estados da Federação.
Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais significativo que os em vias de
desenvolvimento.
Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta conta o espirito redistributivo da renda nacional, que sempre
norteou o sistema: a participação no produto da arrecadação do IPI.
Por outro lado, embora ele acarrete recursos adicionais para todos os Estados, tem efeitos distorsivos, pois mas
beneficia aos mais ricos. Ademais, ele e assistemático. A competência dos Estados foi bastante ampliada, o que
nos permitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita consistirá seguramente em um ganho extra
que, de outro lado, reduzirá a capacidade operacional da União.
Ademais, a União ficaria impossibilitada de procurar compensar as suas perdas de recursos através da elevação
da carga tributária do IPI, em face da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nível da União, o ICMPS a nível dos Estados e Distrito Federal, e o Imposto de Vendas a Varejo,
nos municípios.
Isso seguramente aumentará a regressividade dos tributos e impedirá a intensificação das atividades da União
em favor dos Estados atrasados.
Por outro lado, a elevação, aos níveis propostos, dos percentuais de participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nos Fundos de Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para e do IPI vai enfraquecer financeiramente a União,
tornando-o débil e impotente para desenvolver a sua ação integradora (estradas, comunicações, abastecimento
de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como
os situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser o elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Daí a proposta de redução dos percentuais destinados aos Estados e Distrito Federal, e Municípios, para 15% e
18%, respectivamente, que são limites que não atrofiam a capacidade operativa da União.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00348 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG)
Texto:
Suprimir no Anteprojeto Constitucional da
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Subcomissão de Tributos Participação e
Distribuição das Receitas o item C do inciso I do
artigo 19.
Justificativa:
Tendo em vista a importância para o País o desenvolvimento sócio-econômico das regiões Norte e Nordeste, o
valor de 2% a ser distribuído do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados poderá ser insuficiente. Recursos orçamentários dentro de um
programa regional é mais adequado de que fixar percentuais aleatórios.
A experiência passada tem nos mostrado de que o melhor caminho á programa básico com verbas
orçamentárias.
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:00353 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
CARLOS CHIARELLI (PFL/RS)
Texto:
Dê-se a seguinte redação aos Artigos 19 e 20
do Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, prejudicados os Artigos
28 e 30, mas preservado o Artigo 27:
"Art. 19. O Congresso Nacional fiscalizará
quaisquer interesses da União, através de suas
Comissões, da Auditoria Geral da República e do
Tribunal de Contas da União, sem prejuízo dos
serviços internos dos Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo.
Parágrafo único. A lei regulará o processo de
fiscalização e fixará as atribuições, organização
e funcionamento dos órgãos fiscalizadores.
Art. 20. A Auditoria Geral da República,
subordinada ao Congresso Nacional, será dirigida
por bacharel em ciências contábeis nomeado, para
período de dez anos, pelo Presidente do Senado
Federal, após concordância de ambas as Casas."
Justificativa:
A fiscalização pelo Congresso Nacional precisa ser modernizada e dinamizada, à semelhança das Democracias
mais eficazes.
Nesse sentido, há que segregar as funções inerentes às Comissões do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, as funções auditoriais e as funções de julgamento, as quais se completam, mas não devem ser
superpostas.
O Tribunal de Contas da União deve ocupar-se da função própria a qualquer tribunal. As auditagens
compreendem especialidade das Ciências Contábeis e, para serem eficazes, devem ser realizadas por órgão
autônomo. Por isso, esta emenda introduz no Congresso Nacional a Auditoria Geral da República.
Em razão da inexistência da Auditoria Geral da República junto ao Congresso Nacional, este não ficou sabendo:
a destinação dos dinheiros referentes à vultosa dívida externa e interna; as numerosas fraudes e corrupções só
conhecidas por jornais e livros, inclusive a recente irregularidade com a concorrência da Ferrovia AnápolisMaranhão; as repetidas sonegações de partilhas tributarias aos Estados e Municípios, mediante artificiosa
classificação de impostos em diferentes títulos; o vultoso prejuízo causado aos Municípios mediante a não
cobrança da maior parte do imposto territorial rural pelo Incra; os sobre preços de importações; a deterioração de
mercadorias importadas; a não cobrança de créditos tributários; e outras irregularidades.
Por outro lado, a fiscalização pelo Parlamento Nacional tem que atingir quaisquer interesses da União, aqui
implícitos os relacionados às autarquias federais e a empresas em que tenha capital com qualquer proporção e
não só com maioria. Essa fiscalização não pode ficar restrita ao controle, como repete o Anteprojeto, aliás, em
desacordo com a abrangência das auditorias externas ou independentes, e há que iniciar pela legalidade,
omitida no art.30 da proposta da Subcomissão. A fim de prevenir falhas dessa espécie, torna-se desaconselhável
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que a Constituição mencione espécies de fiscalização, procedimentos, métodos, atribuições, organização e
funcionamento, que configuram detalhamentos técnicos mutáveis no tempo e que melhor são regíveis em lei
ordinária.
Igualmente são regências próprias de lei comum as que o Anteprojeto apresenta sob Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 31 e 32, motivo pelo qual sua supressão está sendo proposta em emenda específica.
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:00356 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Seja dada ao artigo 19 a seguinte redação:
Artigo 19 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos Impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), sessenta e três por cento, na forma seguinte:
a) vinte e nove por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e nove por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios; e
c) cinco por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento.
Justificativa:
A Descentralização do Poder via descentralização administrativa é um dos imperativos da democracia.
Os Estados e Municípios têm experimentado o mais completo abandono, exigindo de governadores e prefeitos
comportamentos incompatíveis com a dignidade do cargo.
Aliás, no momento, o poder central tem agido como verdadeiro chantagista, levando alguns governadores a
tentar submeter as bancadas dos seus estados, não preservando, sequer, os deveres de consciência, os
compromissos com o povo e com o País.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00450 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Supressiva
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Suprimir o item II, bem como o § 2o, por
correlação com aquele, do art. 19 do anteprojeto
da Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição de Receitas.
Justificativa:
No momento em que a sociedade brasileira se conscientiza de que o equilíbrio do processo de desenvolvimento
econômico-social da Nação somente poderá ser atingido, em nível e prazo adequados, se ocorrer a correção das
disparidades inter-regionais para prevalecentes, os preceitos cuja supressão é aqui proposta exibem, de modo
flagrante, a tese oposta, ou seja, a concentração econômico-financeira em regiões de elevado estágio de
progresso.
Em verdade, aquelas duas normas constituem-se inegável estímulo tributário, indiretamente concedido. E, o que
é pior, assegurado pela Constituição. O fato de ser nacional, ou seja, imprivilegiado, de forma ostensiva,
qualquer Estado, Região ou Município, apenas mascara, embora canhestramente, seu objetivo, que é,
obviamente, o favorecimento de Estados e Municípios de grande expressão fabril, através da participação na
arrecadação do IPI gerado pelos estabelecimentos industriais (ou a estes equiparados por lei) neles situados.
Basta para evidenciar tais propósitos uma simples pergunta: onde, no Brasil, é mais expressiva a arrecadação
do IPI?
A resposta mostrará a destinação flagrante das normas contidas no Anteprojeto ora comentado, isto é, aos
grandes centros industriais do País, localizados, significativamente, nas regiões Sul e Sudeste.
Pelos preceitos que esta Emenda propõe suprimir, 5% do IPI pago pelas fabricas de veículos da
VOLKSWAGEM, FORD e GENERAL MOTORS voltarão ao Estado de São Paulo cabendo, desse total, 25% aos
Municípios onde estiverem situados tais estabelecimentos fabris.
O mesmo ocorrerá com as indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarros, as quais, com as de veículos,
compõem o segmento mais substancioso da arrecadação do IPI.
Trata-se, portanto, de censuráveis normas dirigidas e, principalmente, imorais se considerada a necessidade de
serem logo reduzidos os desníveis que separam os Estados e Municípios do Norte, do Nordeste e do CentroOeste dos demais do País.
De ser salientado que somente após essa inaceitável partilha aos Estados ricos é que serão constituídos os
Fundos de Participação dos Estados e Municípios (inclusive, paradoxalmente, os já beneficiados com aquela
distribuição), bem como das Regiões, de que tratam o item I do art. 19 do Anteprojeto aqui enfocado.
E, portando, de ser feita a supressão, como proposto por esta Emenda, dos dois dispositivos contidos no
Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PART. E DISR. DE RECEITAS.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
EMENDA:00466 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
Referente relatório Subcomissão V-A:
Dê-se nova redação ao inciso II do art. 19:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12."
Justificativa:
Como o § 4o do art. 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal as unidades federais cuja "renda per capita" seja superior a nacional, impõe-se que o percentual de
participação previsto no inciso ora emendado seja elevado, a fim de haja uma compensação adequada às
perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
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estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00485 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:
O inciso II do Artigo 19, do anteprojeto da
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição
de Receitas, passa ter a seguinte redação:
Art. 19 ...........................
II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde se situar
o estabelecimento, dez por cento do respectivo
imposto sobre produtos industrializados (art. 12, IV).
Justificativa:
A participação dos Estados e do Distrito Federal na arrecadação do IPI, justifica-se para compensar parte das
perdas que têm em razão das exportações de manufaturados.
O Estado de São Paulo, por exemplo, perdeu em 1985, 6.181,5 milhões de cruzados, pelas exportações de
manufaturados, 10% do IPI representará a compensação de apenas cerca de 24% das perdas.
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
EMENDA:00489 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das Rendas.
Art. 19 - A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados (artigo 12, III e IV),
cinquenta por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento, ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois e três por cento, para aplicação nas Regiões Norte
e Nordeste, respectivamente.
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Justificativa:
O imposto de renda tem como sua principal finalidade, a sua destinação social.
É através dele é que se procura “ tirar um pouco de quem tem, para dar para quem não tem” .
As regiões Sudeste e Sul participam com 65,5% e 18,7%, respectivamente, do PIB, perfazendo as duas regiões
84,2% do Produto Interno Bruto do País.
A renda per capita na região norte, é de 675,55 dólares e na região nordeste, 606,38, enquanto que, nas regiões
sudeste e sul são de 2055,23 e 2379,17 dólares, respectivamente.
Devemos ainda levar em consideração, da existência das verbas referentes aos Fundos de Participação do
Estado e dos Municípios, convindo lembrar que, os Estados de São Paulo e Minas Gerais possuem 572 e 722
municípios, respectivamente, retornando para aqueles Estados, através do FPM, somente computando as
referidas U.F., um bom percentual do arrecadado nos impostos de renda e sobre produtos industrializados.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00510 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:
A letra "c", do inciso I, do artigo 19 do
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição de Receitas, passa a
ter a seguinte redação:
Art. 19. ...........................
I .................................
c - Dois por cento para aplicação em
programas de desenvolvimento micro-regionais.
Acrescente-se o inciso IV, no parágrafo 2o. do Art. 21.
Art. 21. ..............................
§ 2o. ..................................
IV - Estabelecer critérios de aplicação, a
cada ano, para os recursos previstos no inciso I,
letra "c", do art. 21.
Justificativa:
O propósito da presente Emenda, é dar maior abrangência a área atendida, com os recursos do disposto na letra
c, inciso I do Artigo 19, que prevê apenas a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Nas demais regiões existem bolsões de pobreza, em muitos casos, tão acentuados ou mais, que nas Regiões
Norte e Nordeste.
Não é justo que apenas as citadas regiões se beneficiem com os recursos.
No inciso IV, que acrescentamos no § 2° do Art. 21, estabelece-se que, anualmente, se fixarão os critérios para
utilização dos recursos. Isto permite que a cada ano se elejam as prioridades para a boa aplicação dos recursos.
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:00586 REJEITADA
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Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
No Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação, e Distribuição das Receitas:
Dê-se ao Art. 19 a seguinte redação,
excluindo-se do Art. 20 a referência feita aos
impostos instituídos pela União:
"Art. 19 - Do produto da arrecadação dos
impostos referidos no art. 12, incisos I a IV, e
das contribuições de intervenção no domínio
econômico, 55% (cinquenta e cinco por cento)
constituirão receita da União e 45% (quarenta e
cinco por cento) receita dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que será distribuída:
I - 21% (vinte e um por cento) ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
II - 24% (vinte e quatro por cento) ao Fundo
de Participação dos Municípios.
§ 1o. - Serão adicionados aos fundos, à razão
de 30% (trinta por cento) para cada um, 60%
(sessenta por cento) da receita dos impostos que a
União instituir no uso da competência residual
prevista no art. 4o.
§ 2o. - A distribuição dos recursos dos
fundos entre os participantes será regulada em lei
complementar que considerará, no caso do fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal,
coeficientes representativos da área territorial
para 5% dos recursos e inverso da receita per
capita do imposto referido no inciso III do art.
14, para o restante, e, no caso do Fundo de
Participação dos Municípios, coeficientes
representativos da população, permitido, em ambas
as hipóteses, o estabelecimento de reserva de
parte dos recursos para distribuição com as
regiões menos desenvolvidas.
§ 3o. - A lei complementar regulará ainda a
forma e o prazo de pagamento dos fundos, que não
poderá ultrapassar o mês seguinte ao da
arrecadação, sendo-lhe vedado estabelecer qualquer
restrição, vinculação ou condição ao emprego dos
recursos recebidos.
§ 4o. - Para efeito de cálculo dos recursos
dos fundos, excluir-se á a parcela da arrecadação
do imposto de renda e proventos pertencentes a
Estado, Distrito Federal e Municípios (art. 17, 18, I).
Justificativa:
A permanência da base de cálculo para a composição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de
Participação dos Municípios, restrita aos dois principais tributos federais, IPI e IR, mantém o quadro atual de
burla no cálculo de distribuição das receitas.
O deslocamento de tributação do Imposto de Renda para o Imposto sobre Operações Financeiras dos
rendimentos das operações bancárias e da impostação de petróleo, fez com que os Estados e Municípios
tivessem, e ainda tem, uma perda considerável na participação dos fundos de distribuição.
Ainda não satisfeita, a União cria novos impostos, como O FINSOCIAL e o Salário Educação, reforça o seu
caixa, e as demais esferas de governo não participam de sua receita.
Este é um aspecto desta Emenda. Incluir todos os tributos arrecadados pela União na base de cálculo para a
composição dos fundos de distribuição de receita.
Quanto à elevação dos percentuais dessas transferências na composição dos Fundos, constitui fundamento do
princípio de descentralização do Poder Político e Administrativo da União par aos Estados e Municípios,
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traduzindo os anseios da sociedade brasileira de ter mais próximo de si a decisão sobre o que deve ser gasto,
para quem e com que finalidade.
O poder de decisão dos gastos nos Estados e Municípios requer maior soma de recursos nas mãos dos seus
administradores. Assim, a Emenda elava os percentuais de distribuição para os Estados e Municípios de
quarenta e um para quarenta e cinco por cento.
Quanto ao inciso II do mesmo artigo, torna-se desnecessário, uma vez que os Estados passam a ter uma base
ampliada na tributação do ICM, incluindo o Imposto sobre Energia Elétrica, sobre Transportes, sobre Serviços de
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual e sobre Minerais.
A exclusão desse percentual de cinco por cento do IPI dá maior equidade às receitas postas à disposição dos
demais níveis de governo.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.

EMENDA:00595 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IVO MAINARDI (PMDB/RS)
Texto:
Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 19:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do
artigo 12".
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00608 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
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Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
EVALDO GONÇALVES (PFL/PB)
Texto:
A alínea "C" do item do artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
C) 5% (cinco por cento) de sua renda
tributária, para aplicação em programas de
construção de pequenos e médios açudes, e de
irrigação dos mananciais já existentes, mediante
Plano de Aplicação apresentado pelos Estados e
Municípios inseridos na Região Nordeste do País.
Justificativa:
Está provado que o problema maior do Nordeste ainda é a construção de açudes. Agora, não mais os grandes
açudes. Estes já estão quase todos construídos, embora não, de todo, aproveitados com programas de irrigação.
O de que precisamos é um programa efetivo de irrigação para os mananciais já construídos e da construção de
pequenos e médios açudes, visando à regularização dos rios que, há séculos engordam as águas dos mares.
Até hoje não tivemos, no Nordeste, uma política de Recursos Hídricos. Tudo tem sido feito aleatoriamente, como
se não fossemos filhos de uma mesma pátria. A solução que propomos: vinculação de recursos para resolver,
em definitivo, o problema do Nordeste.
Parecer:
Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo Nobre Constituinte, entendemos que a Constituição
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou alocação regional dos recursos
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos.
A nível constitucional, não é desejável nem aconselhável definir-se um programa de governo por que, ou este se
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou
menos curtos.
Pela rejeição.
EMENDA:00622 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JORGE UEQUED (PMDB/RS)
Texto:
Dê-se a nova redação ao inciso II do Artigo 19:
II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do
Artigo 12.
Justificativa:
Como o § 4o do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
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EMENDA:00650 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Art. 19 - ..................................
I - ..........................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) ..........................................
II - ........................................
§ 1o. - .......(é parágrafo único).
§ 2o. - A união somente distribuirá o
previsto na letra b do inciso I do presente
artigo, aos municípios que comprovarem terem sido
criados atendendo aos requisitos pré-estabelecidos
nesta Constituição e na Legislação Federal pertinente.
"Disposições Gerais e Transitórias"
Art. - Não se aplica o previsto no § 2o. do
artigo 19, aos municípios que, mesmo tendo sido
criados irregularmente, à data da promulgação
desta Constituição já estiverem recebendo as
respectivas quotas relativas ao fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
Segundo dados colhidos, dos 4.176 municípios existentes no País, 1.628 foram criados irregularmente, não
estando de acordo com a Constituição em vigor e com a legislação federal pertinente.
Como o processo para a criação de municípios fica no âmbito estadual, a União não interfere nesse processo.
Entretanto a criação de um município de forma irregular, é um assunto que envolve a União, porquanto que,
além das despesas desnecessárias advindas do fato (construções de prédios para os órgãos institucionais,
aumento de funcionários, Câmara de Vereadoras, etc), há um prejuízo para os demais municípios do País,
porquanto que os irregulares passam a também receber quota do Fundo de Participação dos Municípios e,
consequentemente, diminuindo as quotas dos antigos municípios.
Além da justiça, não sendo dado direito a esses municípios no FPM, é também uma forma de se coibir os abusos
existentes.
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:00660 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto aprovado pela
Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas a seguinte redação:
"Art. 19 Do produto da arrecadação do Imposto
sobre a renda e Proventos de Qualquer Natureza e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, a
União distribuirá 50% (cinquenta por cento) na
forma seguinte:
I - 25% (vinte e cinco por cento) ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
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dos Territórios;
II - 25% (vinte e cinco por cento) ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Presentemente, dois propósitos dos lídimos representantes do povo encontram-se em plena efervescência, na
Assembleia Nacional Constituinte, pelo que de positivo ou de frustrante deles possa advir para as nossas classes
sociais, conforme a colocação que vier a ser feita na nova Constituição: a reforma do sistema fundiário,
propiciando o aumento da produtividade no campo e a fixação do homem nas regiões de terras agricultáveis, e a
reforma tributária, de que decorra a reabilitação financeira de Estados e Municípios.
Em relação ao segundo objeto constitui a presente sugestão um importante subsídio, pois altera de 18% e 22,5%
para 25%, respectivamente, a participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no
produto da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI através dos chamados Fundos de Participação.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00720 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO MINCARONE (PMDB/RS)
Texto:
Dê-se nova redação ao Inciso II do Art. 19:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12."
Justificativa:
Como o § 4° do art. 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal as unidades federais cuja "renda per capita" seja superior a nacional, impõe-se que o percentual de
participação previsto no inciso ora emendado seja elevado, a fim de haja uma compensação adequada às
perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00731 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
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Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto sobre o
Sistema Tributário Nacional a seguinte redação:
..................................................
Art. 19. A União entregará:
I - do produto da arrecadação de todos os
tributos da União (art. 12, I a V), na forma
seguinte:
a) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios; e
c) cinco por cento para os Estados das
Regiões Norte e Nordeste.
..................................................
§ 3o. - Do montante referido na alínea c do
item I serão retirados percentuais para o fundo de
compensação pela perda de recursos tributários em
decorrência de isenção para produtos exportados
pelos estados dessas regiões.
Justificativa:
Simulações com base no anteprojeto demonstram que os 41% destinados aos fundos de participação dos
Estados e Municípios são tímidos se quisermos reconstruir o sistema federativo a atingir a descentralização
tributária.
Buscando esse objetivo propomos novos percentuais na distribuição de fundos referentes às alíneas “a” e “b”.
Quanto à alínea C o novo percentual e a Nordeste e que sejam destinados aos Estados diretamente,
diferentemente do proposto, onde não se esclarece quais são as “instituições oficiais de fomento” ali referidas
O parágrafo terceiro, que inserimos também no art. 19, suprime injustiça tributaria praticada contra os estados
menos desenvolvidos, com perda de parte de suas receitas em decorrência de isenções de ICM sobre produtos
exportados.
Por tudo isso esperamos ver aprovada esta emenda.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00733 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao abaixo item do
art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas:
"Art. 19 ....................................
..................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
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sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos
ou valores mobiliários, quarenta e três por cento,
na forma seguinte:"
Justificativa:
Esta emenda acrescenta na partilha pela União, entre os Estados e Municípios, o imposto sobre crédito, cambio
seguro, títulos e valores mobiliários.
Realmente procede a participação dos Estados e Municípios, porquanto o tributo onera os custos das empresas
e os gastos das pessoas, sendo um tributo indireto com efeitos semelhantes dos impostos sobre produtos
industrializados.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase.
EMENDA:00761 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 19 do anteprojeto
sobre o Sistema Tributário Nacional, da
Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas, a seguinte redação:
Art. 19 - ..................................
..................................................
"§ 2o. - Do montante referido no item II, os
Estados entregarão aos Municípios vinte e cinco
por cento, de acordo com que dispuser lei
estadual."
Justificativa:
As alterações propostas para o art. 18, em outra emenda, exigem as mudanças objeto desta que ora
apresentamos, a fim de adequar os textos para dar-lhes aplicabilidade e eficácia.
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:00764 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
SIMÃO SESSIM (PFL/RJ)
Texto:
EMENDA AO CAPÍTULO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NO item II do art. 19, onde se lê "cinco por
cento", leia-se "dez por cento".
Justificativa:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60

O objetivo da emenda é elevar de cinco por cento para dez por cento a parte do imposto sobre produtos
industrializados que a União deve entregar ao Estado onde se situar o estabelecimento alcançado por esse
imposto.
Justifica-se a modificação proposta, como forma de aquinhoar de modo mais significativo o Estado que contribui
para a receita da União. Trata-se, ademais, de providência reclamada pelos Estados, no sentido de torna-los
financeiramente menos dependentes do Poder Central.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase.
EMENDA:00805 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OTTOMAR PINTO (PTB/RR)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprimir a alínea "c" do item I do art. 19 do
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Part.
e Distribuição de Receitas.
Justificativa:
Os minguados 2% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI que, conjuntamente, foram alocados ao
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste não podem ser aceitos sem considerações especiais quanto ao
processo de crescimento daquelas duas áreas-problema, bem como do Centro-Oeste.
Não há porque ser admitida a norma do Anteprojeto ora comentado, pois constituirá o reconhecimento da
definitividade dos desníveis econômico-sociais entre o Norte e o Nordeste em face das demais regiões do País,
situação que se pretende corrigir no menor prazo possível.
Além disso, não pode ser desconhecido que o Centro-Oeste brasileiro também compõe região a exigir
tratamento tributário específico para a aceleração de seu progresso.
Outrossim, os 2% sobre o Imposto de Renda e o IPI que o preceito aqui enfocado dá para o Norte e o Nordeste,
em conjunto, é ostensivamente exíguo, sem qualquer efetividade para as complexas e amplas atividades das
agências regionais de desenvolvimento nelas situadas, merecendo, assim, o repelimento de todos os conhecem
e vivenciam as carências básicas das duas grandes áreas brasileiras.
Mister, portanto, a construção de norma transitória que oferte consistência financeira ao processo
desenvolvimentista do Norte, do Nordeste e do Centro-oeste.
Para tal efeito, é aqui proposta a supressão da alínea “c” do item I do art. 19 do referido Anteprojeto, já que o
autor desta Emenda está, simultaneamente, apresentando outra (aditiva), no sentido de ser incluído, nas
“Disposições Transitórias” do mesmo Anteprojeto, o seguinte comando constitucional:
“Art.... – Durante, pelo menos, vinte nos consecutivos, do produto da arrecadação do imposto sobre Rendas e
Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados serão destinados treze por cento
ao desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na proporção de quatro, sete e dois por cento,
respectivamente.”
Decorrentemente, pela sua evidente correção, as duas Emendas (uma supressiva e outra aditiva), de mesma
autoria, deverão ser conjuntamente consideradas.
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:00842 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
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Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Dê-se ao item I, do art. 19 do Relatório da
Subcomissão V-a, a seguinte redação:
Art. 19 - A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e quatro por cento, na forma
seguinte:
a) dezenove por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
regionais de fomento.
Justificativa:
A emenda visa, reajustar em 0,5% (meio por cento) os níveis de participação dos Estados e Municípios na
arrecadação do IPI e imposto de renda propostos pelo digno Relator, reforçando-se assim um pouco mais as
futuras finanças estaduais e municipais.
Com isso, é possível que se restabeleça a participação dos Estados e Municípios na receita pública nacional,
que foi sensivelmente reduzida com o sistema tributário introduzido pela Constituição de 1976.
Ressalte-se que esses novos níveis de participação podem ser gradativamente alcançados, sem que se impute
perdas imediatas substanciais à União.
Sugere-se, ademais, pequena modificação na letra c, do item I em questão com o objetivo de melhor explicitar a
aplicação dos recursos ali referidos através das instituições financeiras da União, de caráter regional, com
atuação no Norte e Nordeste. De outro modo, qualquer instituição oficial de fomento – federal, estadual ou
mesmo municipal – poderia ser beneficiária.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Anteprojeto da
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, tornando-o mais completo, ajustado e
consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo
incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00880 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
Dê-se nova redação ao Inciso II do art. 19 do
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12."
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
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Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:00891 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 inciso II do art. 19:
"II - ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12."
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser objeto de
norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e características, pode vir a
passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução econômico-social do país, à qual os
fatos específicos relativos à área tributária se acham intimamente ligados.
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do País, deve
vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas e sociais.
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar de incluir
em seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:00925 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP)
Texto:
Suprima-se a alínea "C", do item I, do art. 19,
do Anteprojeto do Relator da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas.
Justificativa:
Considerando que o novo texto constitucional está sendo elaborado para durar, o dispositivo acima referido
melhor estaria inserido na parte das disposições transitórias. Consagrá-lo como norma permanente seria, data
vênia, o mesmo que passar um atestado de permanência da pobreza e do subdesenvolvimento daquelas
Regiões.
Válida é a iniciativa do d. Relator, mas como uma disposição transitória, e não permanente, senão estar-se-ia
admitindo que as Regiões Norte e Nordeste nunca haveriam de se desenvolver. Seria consagrar a eterna
dependência daquelas Regiões do resto do País.
Por isso, é de nosso parecer ser cabível a supressão de tal texto da parte das disposições permanentes da
futura Carta Magna.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
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entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
EMENDA:00966 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
Texto:
Dê-se nova redação ao Inciso II do art. 19:
II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento onde se situar o
estabelecimento contribuinte, vinte por cento do
imposto de que trata o item IV do art. 12.
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:01003 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 inciso II do Art. 19:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12".
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
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rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:01016 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO PAIM (PT/RS)
Texto:
Dá nova redação ao Inciso II, do art. 19 do
anteprojeto da Subcomissão V - A.
Inciso II - Ao Estado ou ao Distrito Federal,
onde se situar o estabelecimento contribuinte,
vinte por cento do imposto do que trata o item IV
do art. 12.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:01040 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 reação ao Inciso II, do art. 19 do
anteprojeto da subcomissão V-A.
Inciso II - Ao estado ou ao Distrito Federal,
onde se situar o estabelecimento contribuinte,
vinte por cento do imposto do que trata o item IV,
do art. 12.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
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visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.

EMENDA:01053 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Suprima-se a letra "c" do item I, art. 19,
dando-se às letras "a" e "b", do mesmo item a
seguinte redação:
a) Dezenove inteiros e cinco décimos por
cento...
b) Vinte e três inteiros e cinco décimos por cento...
Justificativa:
A existência do fundo especial demonstra ao longo dos anos, ser geradores de conflitos "entre Estados e não
constituí instrumento equalizado no crescimento nacional.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:01057 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Substitua-se no item II do artigo 19 a
expressão "cinco por cento", pela expressão "dez por cento".
Justificativa:
As alterações propostas no Sistema Tributário Nacional, representam pesadas perdas aos Estados
industrializados.
Estudos atuariais demonstram que para compensar essas perdas, é necessário elevar o percentual de retenção
do IPI, na forma proposta.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
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EMENDA:01073 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
SÉRGIO SPADA (PMDB/PR)
Texto:
Altere-se a redação do item I do art. 19, como segue:
"Art. 19 A União entregará:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e um por cento, na forma seguinte:
a) dezoito inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios."
Justificativa:
A destinação de dois por cento do montante das receitas previstas nesse artigo às Regiões Norte e Nordeste não
pode constar do texto constitucional em caráter definitivo, visto que sua finalidade é, precipuamente, propiciar o
desenvolvimento das referidas regiões, diminuindo as desigualdades econômicas inter-regionais.
Trata-se, portanto, de uma questão de caráter claramente conjuntural, que deve ser mantida às Disposições
Transitórias, muito embora não se pretenda alterar seu conteúdo.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase.
EMENDA:01093 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS)
Texto:
Dê-se nova redação ao inciso II do art. 19 do
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas:
"II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situar o estabelecimento contribuinte, vinte
por cento do imposto de que trata o item IV do art. 12."
Justificativa:
Como o § 4° do Artigo 21 do Anteprojeto exclui da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal as unidades federadas cuja "renda per capita" seja superior à nacional, impõem-se que o
percentual de participação previsto no Inciso ora emendado seja elevada, a fim de que haja compensação
adequada às perdas decorrentes da referida exclusão.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
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À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.
EMENDA:01098 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
Emenda ao Anteprojeto do Capítulo sobre o Sistema Tributário
a) o artigo 12 passa a ter a seguinte redação:
Art. 12 - Compete a União instituir impostos sobre:
............................................
IV - bebidas, alcoólicas ou não, veículos
automotores e derivados de fumo; e
............................................
§ 1o. Decreto do Presidente da República, nas
condições e nos limites estabelecidos em lei,
poderá alterar as alíquotas dos impostos
enumerados nos itens I, II e V.
§ 2o. (suprimido)
b) O parágrafo 7o. do artigo 14 passa a ter a
seguinte redação:
§ 7o. - A base de cálculo do imposto de que
trata o item III compreenderá o montante do
imposto a que se refere o item IV do artigo 12.
c) O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
Art. 19 - Do produto da arrecadação dos
impostos de que tratam os itens III e IV do artigo
12, a União distribuirá quarenta e três por cento,
na forma seguinte:
I - dezoito inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - dois por cento para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste.
Parágrafo único - Para efeito de cálculo das
distribuição processada na forma dos itens I, II e
III deste artigo, excluir-se-á a parcela de
arrecadação do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito
Federal e Municípios (artigos 17 e 18, item i).
Justificativa:
De acordo com o artigo 14, os Estados poderão fixar livremente as alíquotas do imposto sobre circulação de
mercadorias e prestação de serviços, respeitada a alíquota mínima fixada pelo Senado. Por outro lado, a União
poderá fixar as alíquotas do IPI.
Tendo em vista que a União, segundo o Anteprojeto, distribuirá 5% do IPI ao Estado onde se situar o
estabelecimento, 41% aos Fundos de Participação e 2% para aplicação no Norte e Nordeste, é evidente que a
mesma buscará recuperar o nível de receita, elevando as alíquotas do IPI. Isto impossibilitará ou pelo menos
dificultará a elevação das alíquotas do imposto estadual. A receita própria dos Estados não poderá crescer.
Propõe-se por isso que o imposto federal incida somente sobre bebidas, veículos automotores e derivados de
fumo, o que permitiria aos Estados ampliarem a tributação sobre os demais produtos industrializados sem
provocar ônus adicional para os consumidores. Por outro lado, a União se verá obrigada a ampliar sua receita
através da elevação do imposto de renda, aumentando a progressividade do sistema tributário.
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Há a vantagem adicional de reduzir o custo de administração do imposto federal sem aumentar o custo
semelhante correspondente ao imposto estadual, pois o imposto federal poderá ser cobrado com incidência
única e não mais com um sistema de débitos e créditos.
É importante que o imposto federal aqui proposto seja incluído na base de cálculo do imposto estadual, o que
permitirá aos Estados arrecadar um dado montante com alíquotas nominais muito menores.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.

EMENDA:01101 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
Emenda ao anteprojeto do Capítulo sobre o
Sistema Tributário Nacional
O artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. Do produto da arrecadação dos
impostos referidos no art. 12, das contribuições
de intervenção no domínio econômico e das
contribuições sociais, a União destinará:
I - Dezesseis inteiros por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da
distribuição processada na forma deste artigo
excluir-se-á:
I - a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios (arts. 17 e 18, I):
II - as contribuições para Previdência
Social, para o Fundo de Investimento Social
(FINSOCIAL), do salário-educação, e para o segurodesemprego."
Justificativa:
Esta emenda sugere profundas modificações nos termos em que se fará a distribuição de recursos federais para
estados e municípios:
- amplia-se a base sobre a qual é calculado o montante a distribuir, nela considerando-se, além do IR e IPI, todos
os demais impostos federais bem como as contribuições econômicas e sociais, excetuadas as mencionadas no
item II do parágrafo único do novo artigo 19. Com isto visa-se dar maior estabilidade ao montante transferido e
evitar-se a possibilidade de a União substituir a arrecadação de impostos repartidos pela arrecadação de
impostos que lhe são exclusivos, a exemplo do que ocorreu recentemente com o IOF, o FINSOCIAL e o PINPROTERRA;
- a ampliação da base exige que os percentuais de destinação sejam reduzidos de modo a manter constante a
perda de recursos disponíveis da União, sendo que os percentuais propostos implicam em volume de
transferência de recursos idênticos aos resultantes de atual redação do artigo;
- o objetivo do Fundo não é mera participação de estados e municípios na receita tributária da União, mas o de
garantir o caráter compensatório e redistributivo do sistema de transferências.
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- a eliminação de vinculação de 2% dos recursos para aplicação no Norte e Nordeste tem vários motivos.
Primeiro, a vinculação é inócua pois o total de aplicações da União nessas regiões supera em juízo o total de
recursos vinculados pelo Anteprojeto. Portanto, não se garante qualquer aplicação adicional. Segundo, a
vinculação leva à reprodução dos vícios do atual Fundo Especial, a par de não elevar o montante aplicado na
região. Terceiro, não cabe ao capítulo relativo ao sistema tributário a indicação de vinculação de recursos e sim
ao capítulo orçamentário;
- a eliminação da distribuição de 5% do IPI justifica-se pelo fato de os estados já disporem de autonomia para
fixação das alíquotas do imposto de que trate o item III do artigo 13. Não faz sentido distribuir recursos da União,
de modo a beneficiar principalmente os estados que já dispõem de bases tributárias elevadas.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
EMENDA:01102 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
a) O Artigo 19 passa a ter a seguinte redação:
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre industrializados (art. 12, III e IV),
quarenta e um por cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) suprimido.
II - Ao Estado ou ao Distrito Federal, onde
se situa o estabelecimento, cinco por cento do
respectivo imposto sobre produtos
industrializados.
b) Incluir onde couber nas Disposições Transitórias.
Art. ...Durante período de vinte anos
contados a partir do ano em que entrar em vigor o
Sistema Tributário instituído por esta
Constituição, a União reservará dois por cento do
produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados (art. 12, III e IV) para
aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de
instituições oficiais de fomento.
Justificativa:
A emenda propõe passar para as Disposições transitórias, com um prazo definido, a destinação de percentual
para as Regiões Norte e Nordeste, do contrário ter-se-ia o estímulo a essas regiões instituído de forma
permanente o que não se justifica.
É sugerida também a eliminação da palavra contribuinte, no que se refere a estabelecimento, para dotar a
redação de melhor técnica jurídica.
Parecer:
A apreciação da emenda do ilustre Constituinte revela sua profunda preocupação em aperfeiçoar o
Anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.
Os efeitos da alteração proposta, entretanto, podem desequilibrar a harmonia inerente ao sistema tributário
definido no anteprojeto citado, de forma a prejudicar sua racionalidade intrínseca ou a redistribuição de recursos
entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecida a partir do pretendido grau de descentralização de
encargos públicos.
Uma análise pormenorizada da Emenda poderia implicar seu aproveitamento, mediante introdução de algumas
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sugestões; todavia, o curto espaço de tempo que me foi concedido impede-me de realizar essa tarefa na
presente fase
EMENDA:01163 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FERES NADER (PDT/RJ)
Texto:
"Dispõe sobre os Impostos da União"
Altera a redação do item III do art. 12, do
anteprojeto apresentado pela Subcomissão Tributos,
Part. Distr. das Receitas e, por via de
consequência, o parágrafo 9o., do art. 14, art. 17, item I, do art. 18.
Dê-se ao item III do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - ..................................
III - renda
e, por via de consequência
Art. 14 - ..................................
§ 9o. - Os Estados e o Distrito Federal
poderão instituir, até o limite de cinco por cento
do valor do imposto devido à União, um adicional
ao imposto sobre a renda.
Art. 17 - Pertence aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto da
União sobre a renda (art. 12, III), incidente na
fonte sobre rendimentos de capital pagos por eles
ou suas autarquias.
Art. 18 - ..................................
I - do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a renda (art. 12, III), incidente na
fonte sobre rendimentos de capital, por eles ou
suas autarquias.
Art. 19 - ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e sobre produtos industrializados
(art. 12, III e IV).
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega
processada na forma do item I, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 17, 18, I)."
Justificativa:
O sistema tributário brasileiro deve excluir da incidência de imposto a figura do salário do soldo etc. O imposto de
renda, como a própria denominação, deve ser aplicável ao produto dos investimentos de capital, estes, sim, via
renda, geradores de riqueza e de desigualdades sociais.
Porém de algum tempo para cá, optou o legislador por tratar igualitariamente seguimento desiguais, impondo
tributação à remuneração para ao produto do trabalho, confundindo arbitrariamente seu conceito com o de
renda, enquanto dispensa a esses privilégios inaceitáveis em um país de reconhecida fragilidade em seu sistema
de remuneração do trabalhador.
A exclusão aqui pretendida representa, por isso mesmo, a grande expectativa da classe assalariada diante da
nova Constituição.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
Com base em dados de 1985, sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto
total da arrecadação tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma melhor repartição das
rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e municipais.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a alteração,
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visando incluir outra região como beneficiária da receita do IPI e do imposto de renda, viria certamente afetar o
equilíbrio do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos
em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

FASE G
EMENDA:00022 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Emenda Substitutiva à alínea "C" e ao item I,
do artigo 20 do anteprojeto da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças.
Art. 20. ....................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e quatro
por cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) Três por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
Justificativa:
Em relação à situação atual, o anteprojeto prevê um acréscimo ao FPE e ao FPM. Entretanto, o mesmo não
aconteceu com o Fundo Especial, configurado na letra “C”, do item I, do artigo 20.
Não é possível que se continue a discriminar o Norte e Nordeste.
É preciso evitar o agravamento da concentração de renda e promover redistribuição mais consentânea com a
realidade brasileira.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
do percentual a ser aplicado nas regiões Norte e Nordeste viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se
assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00024 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Emenda Supressiva:
Suprima-se do Substitutivo da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o inciso
II do Art. 20 e o parágrafo 2o do mesmo artigo.
Justificativa:
Esse dispositivo constitucional não encontra justificativa nem respaldo na lógica adotada pelo Substitutivo:
FORTALECER AS REGIÕES MENOS DESENVOLVIDAS;
ELEIMINAR DESNÍVEIS REGIONAIS.
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Está claro a qualquer hermeneuta o caráter altamente concentrador de renda do dispositivo eliminado, haja vista,
que os 3% (cinco por cento) do tributo sobre produtos industrializados irão, inelutavelmente, para os Estados do
Centro-Sul, detentores da quase totalidade da produção de manufaturados consumidos no País.
Parece-nos lógico que tal fatia tributária permaneça com a União que poderá aplica-la, inclusive, na correção dos
desníveis regionais.
Parecer:
Os estudos para se estabelecer as competências tributárias a participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
na participação dos municípios e na participação dos Estados e Distrito Federal viria certamente afetar o
equilíbrio e a consistência do sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos
utilizados nos cálculos em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00030 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ARNALDO PRIETO (PFL/RS)
Texto:
Inclua-se no Substitutivo da Comissão V - Do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, um item
III ao artigo 20, com a seguinte redação:
"III - do produto da arrecadação dos impostos
sobre importação, exportação e operações de
crédito, câmbio e seguros, ou relativos a títulos
ou valores mobiliários, cinquenta por cento ao
Fundo de Apoio às Exportações, para ser destinado
aos Estados que exportem para o Exterior produtos
excluídos da incidência do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre a
prestação de serviços, estabelecidos na razão
direta do montante positivo do saldo comercial com
que cada Estado contribua para o balanço de
pagamentos do País, segundo o dispositivo em lei
complementar."
Justificativa:
É conhecida a situação daqueles Estados da Federação que, contribuindo de forma expressiva para o vulto do
saldo dos balanços comerciais do País, em razão da imunidade de impostos nas exportações, não dispõem das
receitas necessárias ao atendimento das incumbências a seu cargo.
O Sistema Tributário Nacional tem de satisfazer, dentro do possível, às principais necessidades dos Estados e
as do equilíbrio federativo. Pelo sistema de participações, busca-se uma melhor distribuição de receitas do IPI,
aos Estados onde se situam os estabelecimentos industriais, e as do adicional do imposto de renda, objetiva-se
atribuir recursos aos Estados mais desenvolvidos.
Resta, entretanto, estabelecer equidade de tratamento relativamente, àqueles Estados que tem suas economias
voltadas à exportação, carentes, portanto, de investimento em infraestrutura econômica e social adequada (como
transportes, distribuição de energia, comunicações, saneamento, educação, saúde etc...), necessárias a
manutenção desse fluxo comercial tão importante à sobrevivência do País.
Por essa razão, propõe-se à criação de um Fundo de Apoio às Exportações, com recursos justamente daqueles
impostos arrecadados se não totalmente, em grande parte, com as operações do comércio exterior, quais sejam,
os impostos sobre importação, exportação e operações financeiras.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00041 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
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Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Emenda ao Substitutivo da Comissão.
Acrescente-se ao art. 20, o inciso III:
Art. 20 - ........................................
III - do produto da arrecadação dos impostos sobre
importação de produto estrangeiro (art. 13,
inciso I) e exportação de produtos nacionais ou
nacionalizados (art. 13, inciso II) parcela
compensatória aos Estados e Municípios, decorrente
da perda de receita destes com imunidades e
incentivos à exportação.
§ 1o. - Fica criado o Fundo de Ressarcimento, para
cobrir os gastos tributários dos Estados e
Municípios com imunidades e isenções devidas à
exportação de mercadorias e serviços, instituídas
pelas União.
§ 2o. - O Fundo de Ressarcimento constituir-se-á de
parcela do produto da arrecadação de impostos
sobre o comércio exterior, bem como outros
recursos que lhe forem destinados pela União.
Justificativa:
A medida proposta visa a solucionar o tormentoso problema que, no momento atual, envolve as finanças
estaduais e, por via de consequência, as municipais, face à imunidade conferida pela Constituição vigente
relativamente ao imposto sobre circulação de mercadorias incidente sobre as operações destinadas à
exportação.
Esta imunidade é de uma injustiça gritante para os Estados que remetem ao exterior produtos originários e se
veem provados de exercerem o poder de tributá-los.
Indiscutivelmente, grande parte dos problemas financeiros, especialmente dos Estados primário-exportadores,
decorrem desse arbitrário instrumento que confere reais benefícios à política econômica relacionada com as
exportações à custa de sacrifício dos governos estaduais e municipais.
Em razão do crescimento apresentado nos últimos anos O Estado da Bahia, a exemplo do Rio Grande do Sul e
Goiás, passou a integrar o rol dos chamados Estados produtores, do crescente volume de produtos exportados
que contribuem para o equilíbrio da Balança de Pagamentos do País.
Esse fato tornou essas unidades da Federação vulneráveis com relação à imunidade do ICM, a qual vem
acarretando vultuosas perdas a todos.
A situação descrita não pode perdurar, sob pena de se deixar em aberto o caminho para a perpetuação das
disposições hoje existentes, com a consequente frustração das administrações estaduais e municipais.
A forte pressão da crise externa continuará exigindo, da parte da União, políticas de incremente às exportações e
elevação de sua competitividade nos mercados internacionais. Mas estas políticas são do interesse da economia
nacional cabendo a União a responsabilidade de financiá-las sem prejuízo a Estados e Municípios.
Trata-se, enfim, de uma emenda já apresentada à Subcomissão de Tributo, Participação e Distribuição das
Receitas, que recebeu amplo apoio interno e externo, animando sua representação à Comissão em pauta na
certeza de sua aceitação pelo espirito de Justiça que reveste.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00071 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
Dê-se às alíneas "a" e "b" do item I do art. 20 a seguinte redação:
"a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal; e
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b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios."
Em consequência, dê-se ao § 1o. do art. 27 a
seguinte redação:
"§ 1o. - O disposto neste artigo não se
aplica à normas relativas aos Fundos de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios, que entraram em vigor no dia 1o.
de janeiro de 1988."
Justificativa:
Não vemos razão para se manter o atual Fundo Especial. Se o problema é redistribuir a receita tributária
disponível entre as Unidades da Federação, contemplando principalmente aquelas cuja receita tributária própria
seja insuficiente para o custeio de suas atividades, que se faça isso por intermédio dos critérios a serem
inseridos na legislação infraconstitucional. Tecnicamente é recomendável que a Constituição se abstenha às
normas de caráter permanente, deixando-se o transitório para as disposições transitórias ou para a legislação
complementar.
Nós concordamos inteiramente que na atual conjuntura os Estados das Regiões Norte e Nordeste precisam ser
contemplados com uma participação relativa maior que a dos demais Estados. Isso porém pode ser resolvido
através de disposição a ser aprovada na legislação complementar.
De outra parte, a situação financeira dos Estados e Municípios é de tal nível que não é possível que aguardem
mais tempo pela Reforma Tributária. A nosso ver os novos percentuais dos Fundos de Participação devem entrar
em vigor já no próximo exercício financeiro. E não se diga que os reflexos sobre a União são insuperáveis,
porque o que estamos assistindo hoje é um verdadeiro festival de distribuição de recursos, como tática do poder
central às demais esferas de Governo, normalmente com objetivos fisiológicos. É preciso dar um basta, de uma
vez por todas, nessa esdrúxula forma de redistribuição dos recursos, que não atende a qualquer critério, mas
apenas aos interesses pessoais dos verdadeiros detentores do poder. Se existem recursos para a realização de
objetivos meramente pessoais, porque não transferi-los, desde logo, as esferas de governo que realmente estão
precisando deles? Qual a razão para se aguardar mais quatro ou cinco anos? Que se faça a distribuição desde
logo. A União que se utilize efetivamente do imposto de renda, tornando-o mais progressivo e cobrado mais
imposto daqueles que realmente tem condições de pagá-lo, não se limitando mais a forma simplista de tributar
apenas os salários da classe média.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00073 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
Dê-se à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:
"a) não incidirá sobre operações que destinem
ao exterior produtos industrializados, devendo a
União ressarcir os Estados e o Distrito Federal
das perdas decorrentes da não incidência;"
Em consequência, acrescente-se ao art. 20 os seguintes item e parágrafo:
"III - do produto da arrecadação dos impostos
sobre importação de produtos estrangeiros e sobre
exportação de produtos nacionais e nacionalizados,
cinquenta por cento, e do imposto sobre operações
de crédito, cambio e segundo ou relativas à título
ou valores mobiliários, dez por cento, ao Fundo de
Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal."
"§ 3o. - Os recursos do Fundo de que trata o
item III serão distribuídos proporcionalmente ao
valor das exportações verificadas em cada Estado e
no Distrito Federal e a nenhum participante caberá
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menos de cinco décimos por cento nem mais de
trinta por cento do montante a distribuir."
Justificativa:
Embora estejamos convencidos de que o esforço exportador deve engajar todos os brasileiros, inclusive os
administradores estaduais, a sistemática de cobrança do ICM tem prejudicado sensivelmente os Estados
exportadores, em razão da não incidência do referido imposto nas exportações de manufaturados para o
exterior.
É que sendo o referido imposto não cumulativo e prevendo o substitutivo do anteprojeto esse princípio salutar, os
Estados eminentemente exportadores continuarão a ter prejuízos que superem o imposto incidente sobre o valor
adicionado verificado nas referidas exportações, na medida em que são obrigados a resguardar os direitos dos
contribuintes quanto ao imposto pago nas operações que antecederam a saída para o exterior.
Parece-nos justo, assim, atender esse antigo pleito dos Estados ditos exportadores, uma vez que o respectivo
prejuízo não decorre exclusivamente do imposto que deixam de arrecadar, mas também da absorção, nos seus
territórios, do mesmo imposto incidente nas operações anteriores.
Como o substitutivo do anteprojeto mantém, no particular, os critérios de compensação, prevendo
expressamente que a lei complementar regulará os casos de manutenção de crédito, a inadiável que esta justiça
seja reparada, prevendo-se o ressarcimento, bem como a respectiva fonte de recursos, mesmo que
parcialmente.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00074 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IVAN BONATO (PFL/SC)
Texto:
Dê-se à alínea "a" do item II do § 9o. do art. 15 a seguinte redação:
"a) não incidirá sobre operações que destinem
ao exterior produtos industrializados, devendo a
União ressarcir os Estados e o Distrito Federal
das perdas decorrentes da não incidência;"
Em consequência, acrescente-se ao art. 20 os seguintes item e parágrafo:
"III - do produto da arrecadação dos impostos
sobre importação de produtos estrangeiros e sobre
exportação de produtos nacionais ou
nacionalizados, cinquenta por cento, e do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou
relativas a títulos ou valores mobiliários, dez
por cento, ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e
do Distrito Federal:"
§ 3o. - Os recursos do fundo de que trata o
item III serão distribuídos proporcionalmente ao
saldo positivo obtido em cada Estado e no Distrito
Federal nas relações comerciais com o exterior e a
nenhum participante caberá menos que cinco décimos
por cento nem mais de trinta por cento do montante
a distribuir."
Justificativa:
Embora o esforço exportador seja objetivo permanente e o resultado interesse a toda a nação, a política de
comércio exterior é comandada pelo Governo da União.
Acontece que os Estados cujas exportações são inferiores às importações têm menos prejuízo, uma vez que o
ICM incide nas entradas de mercadorias estrangeiras, enquanto que aqueles superavitários em sua balança
comercial são duplamente prejudicados por não terem importações para tributar e perderem o imposto nas
exportações. Além disso, a política para o setor internacional independente inteiramente da ação dos Estados,
sendo ditada exclusivamente pela União e é certo que assim continue.
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Nada mais justo, portanto, do que a União ressarcir os Estados, empregando recursos arrecadados com os
impostos que, total ou parcialmente, provenham dessas transações, tais como o de exportação, de importação e
operações de crédito e câmbio.
Por estas razões, estamos propondo seja alterada a alínea “a” do item II do § 9º do art.15, e acrescentado ao
artigo 20 item e parágrafo, estes últimos instituindo e disciplinando o fundo de ressarcimento.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00091 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE)
Texto:
Nova redação para o item "c" do número I do artigo 20:
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, exclusivamente através das
entidades financeiras, federais e regionais, com
atividade de fomento.
Justificativa:
Para evitar distorção, o texto constitucional deve deixar bem claro que somente os bancos oficiais, regionais,
federais e de fomento terão essa incumbência. Com a redação proposta poderá haver desvio futuro.
Parecer:
A alteração proposta pelo nobre constituinte trata apenas da forma de redação da norma, pois está clara a
intenção de destinar recursos para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Optando pela manutenção da redação original, rejeita-se a emenda.
EMENDA:00099 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Inclua-se como inciso II do artigo 20, renumerando-se os demais:
II - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a transmissão "causa mortis" e doações e
sobre o patrimônio líquido, cinquenta por cento,
na forma seguinte:
a) Vinte e cinco por cento para o Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) Vinte e cinco por cento para o Fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
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EMENDA:00100 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Suprima-se o inciso II do art. 20.
Justificativa:
Os Estadas industriais já estão mais do que beneficiados com a receita do ICM e o adicional de 5% sobre o
Imposto de Rendas.
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:00136 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao art. 20 do anteprojeto sobre o
sistema Tributário Nacional a seguinte redação:
..................................................
Art. 20 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação de todos os
tributos da União (art. 12, I a V), na forma seguinte:
a) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios; e
c) cinco por cento para os Estados das
Regiões Norte e Nordeste.
..................................................
§ 3o. - Do montante referido na alínea "c" do
item I serão retirados percentuais para o fundo de
compensação pela perda de recursos tributários em
decorrência de isenção para produtos exportados
pelos Estados dessas regiões.
Justificativa:
Simulações com base no anteprojeto demonstram que os 41% destinados aos fundos de participação dos
Estados e Municípios são tímidos se quisermos reconstruir o sistema federativo a atingir a descentralização
tributária.
Buscando esses objetos propomos o aumento para 45% na distribuição de fundos referentes às alíneas “a” e “b”.
Quanto à alínea “c” o novo percentual traduz um incremento de 3% no montante previsto exclusivamente para as
regiões Norte e Nordeste o qual passará aos Estados diretamente, ao invés de para, as “instituições oficiais de
fomento” as quais de resto, sequer são identificadas.
O parágrafo terceiro, que inserimos suprime injustiça tributaria praticada contra os estados menos desenvolvidos,
com perda de parte de suas receitas em decorrência de isenções de ICM sobre produtos exportados.
Como se vê, a União ainda ficaria com 50% da receita dos impostos mencionados, e os estados do Nordeste e
do Norte receberiam apenas 5% além da partilha em comum.
Por tudo isso esperamos ver aprovada esta emenda.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
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receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00139 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao abaixo item do
art. 20 do anteprojeto:
"Art. 20 - ..................................
..................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos
ou valores mobiliários, quarenta e três por cento,
na forma seguinte."
Justificativa:
Esta emenda acrescenta na partilha pela União, entre os Estados e Municípios, o imposto sobre crédito, câmbio,
seguro, títulos e valores mobiliários.
Realmente procede a participação dos Estados e Municípios, porquanto o tributo onera os custos das empresas
e os gastos das pessoas, com efeitos semelhantes do imposto sobre produtos industrializados.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00148 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Substitua-se no item II do artigo 20 a
expressão "cinco por cento", pela expressão "dez por cento".
Justificativa:
As alterações propostas no Sistema Tributário Nacional, representam pesadas perdas aos Estados
industrializados.
Estudos atuariais demonstram que para compensar essas perdas, é necessário elevar o percentual de retenção
do IPI, na forma proposta.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
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EMENDA:00149 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Suprima-se letra "C" do item I art. 20,
dando-se às letras "A" e "B" do mesmo item a seguinte redação:
a) Dezenove inteiros e cinco décimos por cento...
b) Vinte e três inteiros e cinco décimos por cento...
Justificativa:
A existência do fundo especial demonstra ao longo dos anos, ser geradores de conflitos "entre Estados e não
constituí instrumento equalizado no crescimento nacional.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00161 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE)
Texto:
O artigo 20 e seus parágrafos do anteprojeto
passarão a ter a seguinte redação:
Art. 20 - A União entregará, do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos
de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e cinco por cento, na
forma seguinte:
a) vinte inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões Norte
e Nordeste, através de suas instituições oficiais
de fomento.
§ único - Para efeito de cálculo da entrega
processada na forma deste artigo, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no artigo 18 e no item I do artigo 19.
Em consequência, deve ser também alterado o
inciso I do § 1o. do art. 27 (Disposições
Transitórias), que passa a ter a seguinte redação:
Art. 27 - ..................................
§ 1o. - ....................................
I - "a partir do primeiro dia do segundo mês
subsequente ao da publicação da Lei Complementar a
que se refere o § 1o. do art. 21, aplicar-se-ão,
respectivamente, os percentuais de dezoito por
cento e de vinte por cento, calculados sobre o
produto da arrecadação dos impostos referidos nos
itens III e IV do art. 13";
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Justificativa:
O texto alternativo proposto eleva o percentual do IR e do IPI repassado pela União dos Estados de 18,5% para
20,5% que, somados aos 22,5% dos Municípios e os 2% do Norte e Nordeste, perfazem um total de 45%.
Ao mesmo tempo, elimina a destinação de 5% do IPI ao Estado gerador da receita correspondente.
A aprovação da destinação do percentual do IPI ao Estado gerador da receita correspondente visava compensar
os Estados com maior concentração de produção e renda da perda sofrida com a destinação exclusiva do Fundo
de Participação aos Estados com renda inferior à nacional.
Com a inclusão de todas Unidades Federadas no Fundo de Participação dos Estados, a retirada desse
dispositivo e o aumento correspondente dos recursos dos Fundos restaura em sua plenitude a função
redistributiva dos impostos e permitirá maior equilíbrio da receita entre as diversas Unidades da Federação.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00185 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RUY NEDEL (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Art. 20 o Inciso IV:
IV - Vinte por cento dos impostos de que
tratam os incisos I e V e, cinco por cento do
imposto de que se trata o inciso IV do artigo 13
ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e do
Distrito Federal pelas perdas decorrentes da não
incidência do imposto de que trata o inciso III do
art. 15 nas exportações para o exterior, bem como
de outros benefícios instituídos em lei
Complementar nas mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00186 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RUY NEDEL (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 20 o Inciso III:
III - Dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
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de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal às perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o inciso III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar.
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00188 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMIR LIMA (PMDB/AC)
Texto:
Emenda Substitutiva ao Art. 19 alínea III e
Art. 20 alínea I letra C do anteprojeto da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.
Art. 19......................................
III - trinta por cento do produto da
arrecadação do Imposto dos Estados sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços.
Art. 20......................................
I - ............................................
C - três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
Justificativa:
Ambas as sugestões que descentralizam recursos, são no sentido de que, dada a solidariedade nacional
necessária, formadora da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que estabelecemos mecanismos de
compensação das desigualdades, tirem-se as riquezas dos estados e municípios ricos, para dá-los aos estados
e municípios mais pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a educação, a
industrialização, a agricultura, de tal forma que um dia, o mais ceco possível, eles também serão geradores de
recursos.
O país precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos geradores pelo esforço de toda
a nação da forma mais equitativa.
Parecer:
Ampliar a distribuição da arrecadação do ICM para os Municípios implicaria em sérios danos ao equilíbrio do
sistema tributário proposto, visto que rateio já aumentou de 20 para 25% e está previsto uma distribuição
especial no caso das operações envolvendo prestações de serviços (50%)
Pela rejeição.
EMENDA:00209 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA)
Texto:
Art. 20
Substituir a redação, por:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82

Do produto da arrecadação do Imposto sobre a
Renda e Proventos de qualquer natureza e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, a União
distribuirá:
I - calculados sobre o valor efetivo
arrecadado no respectivo território:
a) aos Estados do Norte, Nordeste, CentroOeste e Distrito Federal: 20% (vinte por cento);
b) aos Estados do Sul e Sudeste: 10% (dez por cento);
II - calculados sobre o valor remanescente:
a) 18,5% (dezoito inteiro e cinco décimos por
cento) ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal;
b) 22,5% (vinte e dois inteiro e cinco
décimos por cento) ao Fundo de Participação dos
Municípios;
c) 2% (dois por cento) para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, por intermédio de suas
instituições oficiais de desenvolvimento regional.
Parágrafo Primeiro - Tratando-se de saídas
para outros Estados, a distribuição relativa ao
Imposto sobre Produtos Industrializados a que se
refere o item I será feita a crédito do Estado destinatário.
Parágrafo Segundo - Para efeito de cálculo da
entrega processada na forma do item I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do imposto no Art. 18 e no item I do art. 19.
Parágrafo Terceiro - Do montante referido nas
letras "a" e "b" do item I deste artigo, os
Estados entregarão aos Municípios vinte e cinco
por cento.
Justificativa:
1 – A participação direta dos Estados no produto de arrecadação do Imposto de Renda é tão justa quanto a
participação no produto do Imposto sobre Produtos Industrializados.
2 – É bem verdade que, por justiça tributária, deve-se admitir que esta participação seja sobre a efetiva
arrecadação nos limites do território estadual, no caso do Imposto de Renda, mas que se leve em conta o estado
consumidor e não o estado produtor, quanto se tratar de produtos industrializados. As razões são obvias.
Se ocorresse o contrário, estaríamos implantando o mecanismo de transferência de renda do Norte e Nordeste
para o Sul, quando o correto deve ser o contrário.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual do Fundo de Participação dos Estados e DF viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se
assenta a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00213 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS)
Texto:
ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 20 O SEGUINTE ITEM:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
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às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00215 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ROSPIDE NETTO (PMDB/RS)
Texto:
ACRESCENTE-SE AO ART. 20 O SEGUINTE ITEM:
III - vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e cinco por cento do imposto
de que trata o item IV do artigo 13 ao Fundo de
Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
pelas perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o item III do art. nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00227 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NELSON JOBIM (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - Vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
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Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00228 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NELSON JOBIM (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do art. 15 nas exportações
para o exterior, bem como de outros benefícios
instituídos por Lei Complementar.
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00242 PREJUDICADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
WALMOR DE LUCA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Aditiva ao art. 20 do Substitutivo da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.
Art. 20 - A União entregará:
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I - ........................................
II - ........................................
III - Ao Estado 45% (quarenta e cinco por
cento) do Imposto Sobre Minerais.
IV - Ao Município 45% (quarenta e cinco por
cento) do Imposto Sobre Minerais.
Justificativa:
Ao instituir o Imposto Sobre Minerais e entregar a responsabilidade da arrecadação à União, fazer ser ela a
proprietária da jazida, não é justo deixar somente a ela o produto deste tributo.
O projeto se insere dentro do espirito da distribuição justa e equânime dos tributos arrecadados pela União.
Por outro lado, o minério gerador do tributo é extraído do solo pertencente ao Município que é, ademais, a
entidade infra estadual a suportar todos os possíveis danos resultantes dessa extração: escavação permanente
do solo de modo a torna-lo imprestável para outra atividades produtivas e poluição decorrente da mineração e
beneficiamento do minério etc.
É comum que a produção mineral imponha à administração pública municipal encargos inusitados e
dispendiosíssimos, sem, no entanto, se compensada com uma devolução compatível do tributo correspondente.
A proposta inclui-se dentro dos princípios de autonomia a valorização dos municípios.
Parecer:
A aceitação desta emenda está condicionada ao acolhimento de outra emenda apresentada. Como esta não
for aprovada, fica prejudicada a apreciação da presente sugestão.
EMENDA:00259 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 20 o seguinte item:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00260 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20, o seguinte item:
III - vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
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Federal, pelas perdas decorrentes da não
incidência do imposto de que trata o item III do
art. 15 nas exportações para o exterior, bem como
de outros benefícios instituídos em Lei
Complementar nas mesmas condições.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00269 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
HERMES ZANETI (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas, na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por direcionar ao fundo de
ressarcimento de exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos de competências
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir dos Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00272 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
HERMES ZANETI (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - Vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
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Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00284 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
As alíneas a, b, c, do item I, do Artigo 20, terão a seguinte redação:
a) Dezoito por cento do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) Vinte por cento do Fundo de Participação
dos Municípios;
c) Três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
Não há por que marginalizar a Região Centro-Oeste dente aquelas que exigem uma contribuição maior da União
para seu processo de sustentação e desenvolvimento econômicos.
Não incluir o Centro-Oeste, Região carente de recursos federais e a única capaz de responder de imediato o
apoio financeiro, é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer na Lei Maior.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00304 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 20 o seguinte item:
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III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item do art. 15, nas exportações
para o Exterior, bem como de outros benefícios
instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00309 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00333 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
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Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - Vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do art. 13 ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
pelas perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00365 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Substitutiva e Supressiva
Substitua-se o art. 20 e inciso I, e § 2o.
Suprima-se o inciso II do art. 20.
Art. 20 - Do produto da arrecadação dos
impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados, a
União entregará cinquenta por cento, na seguinte forma:
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e Distrito Federal;
b) vinte e três por cento o Fundo de
Participação dos municípios;
c) sete por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições de
desenvolvimento e de fomento.
§ 1o. ........................
§ 2o. - Os fundos de participação dos Estados
e Distrito Federal e dos Municípios, são
instrumento de redistribuição de receita,
assegurando a redução das desigualdades regionais,
e serão distribuídos na razão direta da superfície
territorial e na razão inversa da renda per capita
de cada unidade federada.
Justificativa:
Trata-se de ampliar a participação das unidades federadas menos desenvolvidas e, de modo especial, das
regiões norte e nordeste, os critérios e percentuais indicados, tornam factíveis estes objetivos, sendo inclusive o
critério atual.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
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estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00377 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO PAIM (PT/RS)
Texto:
ACRESCENTE-SE AO ART. 20 O SEGUINTE ITEM:
III. vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas da receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00378 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAULO PAIM (PT/RS)
Texto:
ACRESCENTE-SE ao ART. 20 O SEGUINTE ITEM:
III. dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal às perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o item II do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 91

ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.

EMENDA:00396 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
No Substitutivo, dê-se a seguinte redação ao inciso I do artigo 20:
Art. 20 A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e quatro
inteiros e cinco décimos por cento, na forma seguinte:
a) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
A elevação do percentual de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal justifica-se
pelo princípio de descentralização do Poder Político e Administrativo da União para os Estados, traduzindo os
anseios da sociedade brasileira de ter mais próximo de si a decisão sobre o que deve ser gasto, para quem e
com que finalidade.
Da elevação de três inteiros e cinco décimos por cento, aqui proposto, é constituído da parcela de dois por cento
que a União destinaria às suas próprias instituições citadas na letra “c” do mesmo inciso, acrescido de um inteiro
e cinco décimos por cento permitindo, assim, maior equilíbrio na distribuição das receitas entre as três esferas
governamentais.
O percentual de dois por cento objeto da letra “c” configura vinculação de despesa à receita, fato condenado pelo
próprio Substitutivo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00400 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
Suprima-se o inciso II do artigo 20.
Justificativa:
O sistema tributário, ora em discussão, amplia substancialmente a base de incidência do imposto Sobre
Circulação de Mercadorias, de competência estadual, que inclui, os atuais Impostos Sobre Serviços de Qualquer
natureza, sobre Combustíveis e Lubrificantes, sobre Energia Elétrica, sobre Transportes, sobre Serviços de
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual e sobre minerais.
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Por outro lado, a distribuição das receitas, pela União, através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios, contempla o equilíbrio tributário entre as três esferas de governo, sendo
redundante a criação de tal instrumento.
Do lado financeiro, o benefício somente atenderia os Estados industrializados, e por que não dizer, basicamente
o Estado de São Paulo.
Na realidade esse dispositivo concorre para o agravamento das disparidades regionais, concentrando, na região
Sudeste, mais de setenta e cinco por cento do benefício.
Dessa forma, em defesa do equilíbrio das receitas entre as regiões, proponho a retirada do inciso II do artigo 20.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00416 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Dê-se ao item I, do Art. 20 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:
Art. 20 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e cinco por cento, na forma seguinte:
a) dezenove por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras regionais;
Justificativa:
A emenda visa, reajustar em 0,5% (meio por cento) os níveis de participação dos Estados e Municípios na
arrecadação do IPI e imposto de renda propostos pelo digno Relator, reforçando-se assim um pouco mais as
futuras finanças estaduais e municipais.
Com isso, é possível que se restabeleça a participação dos Estados e Municípios na receita pública nacional,
que foi sensivelmente reduzida com o sistema tributário introduzido pela Constituição de 1976.
Ressalte-se que esses novos níveis de participação podem ser gradativamente alcançados, sem que se impute
perdas imediatas substanciais à União.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00420 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
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Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Suprima-se o item II, do Art. 20, do
Substitutivo do Relator.
Justificativa:
Não se pode desconhecer que o dispositivo cuja supressão aqui é sugerida têm por objetivo fundamental permitir
aos Estados se ressarcirem financeiramente de imunidades e isenções de impostos estaduais concedidas hoje
pela União em decorrência das políticas nacionais, como a de promoção de exportações, e que persistiriam na
futura Constituição, o que se nos afigura um claro equívoco.
Com efeito, parece-nos muito mais lógico evitar a concessão, através da Constituição, de imunidades e isenções
fiscais, transferindo-se para a lei complementar essa competência, bem como a da indenização dos Estados e
Municípios eventualmente prejudicados, como aliás estamos propondo em outra emenda específica.
Se, por outro lado, se admite que a destinação de 5% do produto da arrecadação do IPI para o Estado onde se
situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de receita da União, lembramos que
para isto existem os Fundos de Participação, além do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os
Estados mais ricos do País. Ressalte-se que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram,
respectivamente, 35%, 12% e 11% da arrecadação desse imposto em 1986.
Carece, pois, de sustentação o dispositivo II, do Art. 20, do Substitutivo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00434 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o artigo 20, dando-lhe nova redação e suprimindo o item II e o § 2o.
Art. 20. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza
sobre produtos industrializados, trinta e cinco
por cento, na forma seguinte:
a) quinze por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezoito por cento ao Fundo de Participação
dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega
processada na forma do item I, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no art. 18 e no item I do art. 19.
Justificativa:
A redação do art. 20, item II, consagra uma discriminação antifederativa, posto que beneficia desigualmente os
Estados da Federação.
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Em realidade, os Estados desenvolvidos terão um reforço muito mais significativo que os em vias de
desenvolvimento.
Ademais, esse mecanismo de distribuição atenta conta o espirito redistributivo da renda nacional, que sempre
norteou o sistema: a participação no produto da arrecadação do IPI.
Por outro lado, embora ele acarrete recursos adicionais para todos os Estados, tem efeitos distorsivos, pois mas
beneficia aos mais ricos. Ademais, ele e assistemático. A competência dos Estados foi bastante ampliada, o que
nos permitirá grandes incrementos de arrecadação. Essa receita consistirá seguramente em um ganho extra
que, de outro lado, reduzirá a capacidade operacional da União.
Ademais, a União ficaria impossibilitada de procurar compensar as suas perdas de recursos através da elevação
da carga tributária do IPI, em face da carga elevada que o setor de tributação sobre vendas apresenta, eis que
haverá o IPI a nível da União, o ICMPS a nível dos Estados e Distrito Federal, e o Imposto de Vendas a Varejo,
nos municípios.
Isso seguramente aumentará a regressividade dos tributos e impedirá a intensificação das atividades da União
em favor dos Estados atrasados.
Por outro lado, a elevação, aos níveis propostos, dos percentuais de participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nos Fundos de Participação do Imposto de Renda e do IPI vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para e do IPI vai enfraquecer financeiramente a União,
tornando-o débil e impotente para desenvolver a sua ação integradora (estradas, comunicações, abastecimento
de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e Municípios menos desenvolvidos, como
os situados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser o elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Daí a proposta de redução dos percentuais destinados aos Estados e Distrito Federal, e Municípios, para 15% e
18%, respectivamente, que são limites que não atrofiam a capacidade operativa da União.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00454 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR)
Texto:
Alterem-se os percentuais nas alíneas "a, b"
do item do artigo 20, na forma abaixo:
"Art. 20 ...............................
I - ........................................
............................................
a) - vinte e cinco por cento ................
b) - trinta por cento ......................
Justificativa:
Importa fortalecer a micro-unidade da federação que é o Município.
Robustecida esta célula-máter, todo o corpo administrativo ver-se-á robustecido. É no Município que se
manifestam os pequenos e grandes problemas da comunidade; é lá que deve ser provida a solução. Ninguém
possui visão mais acurada das necessidades e anseios do Povo do que o Prefeito, pela razão muito simples de
que no Município confluem o Poder e o Povo. Aí a sensibilidade se encontra mais aguçada para as aspirações
comunitárias como também se exerce a fiscalização mais rigorosa. A distância sempre provoca distorções, tanto
da realidade quanto da sensibilidade. Cumpre, pois, dar ao Município os recursos indispensáveis que permitam
encaminhar as soluções mais adequadas. Fortalecer o Município é receita de bom-senso, além de conclusão da
experiência e premissa de um real sistema federativo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
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arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00483 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea "b" do item I, do Artigo 20, a seguinte redação:
Art. 20. ....................................
............................................
I - ........................................
............................................
a) ..........................................
............................................
b) vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Achamos por justo em aumentar o Fundo de Participação dos Municípios em dois inteiros e cinco décimos por
cento, visto os clamores por dificuldade financeira que os mesmos se encontram.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00485 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea "a" do item I, do Art. 20, a seguinte redação:
Art. 20. ....................................
............................................
I - ........................................
............................................
a) vinte e três inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
Justificativa:
Nada mais justo, em aumentar-se ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal em quatro inteiros
e cinco décimos por cento, tendo em vista estarem os Estados onerados pelo § 2° do mesmo artigo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
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arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00486 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao item I do Artigo 20, a seguinte redação:
Art. 20. ....................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta por
cento na forma seguinte:
Justificativa:
Nada mais justo, em aumentar-se ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal em quatro inteiros
e cinco décimos por cento, tendo em vista estarem os Estados onerados pelo § 2° do mesmo artigo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00511 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Acrescente-se ao Artigo 13 do Substitutivo da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças o item VI, com a seguinte redação:
Art. 13. ....................................
VI - "produção, importação, circulação,
distribuição ou consumo de lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos e de energia
elétrica, imposto que incidirá uma só vez sobre
qualquer dessas operações excluída a incidência de
outro tributo sobre elas."
Altere-se em consequência, o item I, do
Artigo 20, que passará a ter a seguinte redação:
I - "do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados, sobre
lubrificantes e combustíveis e sobre energia
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elétrica, quarenta e três por cento, na forma seguinte:"
Suprima-se, em consequência, a alínea b, do item II, do § 9o., do artigo 15.
Justificativa:
A cobrança de impostos sobre combustíveis e lubrificantes e sobre energia elétrica na forma de tributação única,
pela União, com distribuição de parte do produto da arrecadação aos Estados e Municípios, significou importante
conquista no campo do Direito Tributário. Sem prejuízo da participação das esferas Estadual e Municipal na
respectiva receita tributária estabeleceu-se, em relação a esses impostos, tendo em vista a natureza da
exploração dessas atividades – serviços públicos ou produtos obtidos, elaborados ou distribuídos sob rígido
controle da União – uma técnica fiscal econômica e eficiente, simplificadora e concentradora de atividade e ao
mesmo tempo equânime na distribuição dos benefícios.
Parecer:
Ao enumerar os impostos de competência da União, o Substitutivo teve em mira eliminar a maior das
distorções de nosso Sistema Tributário: a sua excessiva centralização. Por isso, os impostos atribuídos à União
ficaram reduzidos ao II, IE, IR, IPI e IOF. Os demais impostos, que antes pertenciam à União, passaram à
competência dos Estados, com o fim de dar-lhes a indispensável autonomia financeira.
Assim, a introdução de outros impostos na competência da União viria a restabelecer a concentração de rendas
ao nível federal; do mesmo modo, a redução da competência da União, além do que consta do substitutivo, viria
deixá-la carente de recursos para desincumbir-se de suas funções normais. A distribuição de competência feita
pelo Substitutivo representa o justo termo, tendo em vista que ela se completa com a partilha de impostos e com
as transferências através do Fundo de Participação.
Pela rejeição.
EMENDA:00545 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Acrescente-se nova redação do Art. 20 do Substitutivo do Relator, I - C:
Onde se lê:
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento.
Leia-se:
c) dois por cento para aplicação em Planos de
desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste,
aprovados pelo Congresso.
Justificativa:
A aplicação de um percentual de receita Tributária nas Regiões Norte e Nordeste visa a promover o
desenvolvimento socioeconômico equilibrado do país, um dos objetivos do sistema tributário, conforme dispõe o
Art. 1º do Projeto.
A aplicação dos recursos para correção das desigualdades regionais será muito mais eficiente e transparente, se
vinculados aos planos regionais se submetido à aprovação do Congresso Nacional.
Parecer:
A alteração proposta pelo nobre constituinte trata apenas da forma de redação da norma, pois está clara a
intenção de destinar recursos para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Optando pela manutenção da redação original, rejeita-se a emenda.
EMENDA:00551 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
IVO MAINARDI (PMDB/RS)
Texto:
ACRESCENTE-SE AO ART. 20 O SEGUINTE ITEM:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (Art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do Art. 15, nas
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exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00578 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
No Anteprojeto do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, Seção VI, Distribuição das
Receitas, substituir o item C, do art. 20, pelo seguinte:
C) dez por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
O desenvolvimento da infraestrutura das novas fronteiras agrícolas, agregadas ao processo produtivo; à
preservação do meio-ambiente; a pesquisa cientifico-tecnológica, assim como, e, principalmente a Educação são
inegáveis e colonizado historicamente. O desenvolvimento econômico e social do Brasil está intimamente
associado à priorização das áreas mencionadas, e entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro
desenvolvimento do Brasil é inserir no texto constitucional percentuais que garantam os recursos necessários à
nossa libertação do jogo do subdesenvolvimento e da dominação por economias mais desenvolvidas.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00579 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Emenda substitutiva de parte do art. 20 e
supressiva do § 2o. do art. 21 do Substitutivo.
"Art. 20 ....................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
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Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
regionais de fomento;
II - ........................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. ......................................
§ 3o. - do percentual estabelecido na alínea
"a" do item I, dezessete pontos percentuais serão
destinados aos Estados das regiões Norte e
Nordeste e seis pontos percentuais às Unidades
Federadas das regiões, Sul, Sudeste e Centro Oeste.
Justificativa:
Ao longo dos tempos tornou-se grato aos políticos de projeção nacional, a defesa da tese do fortalecimento
financeiro das Regiões Norte e principalmente, Nordeste, vítima dos crônicos males da pobreza quase absoluta.
Ocorre que toda vez onde aparece oportunidade real de solucionar o problema, reacendem-se os conflitos, posto
que falar sempre foi tarefa amena e fácil, porém agir, corresponde a comprometer-se. Definitivamente!
Obrigatoriamente!
Nesta Assembleia Nacional Constituinte, o problema veio à tona consagrando-se no anteprojeto da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição exclusiva do F.P.E aos Estados cuja renda “percapita” fosse inferior à
nacional.
Para surpresa de muitos e, principalmente, dos perplexos Nordeste e Norte, tal conquista desapareceu no
Substitutivo da Comissão Temática, sob a alegação de que alguns Estados desenvolvidos não podiam abrir mão
desta receita, embora continuem reconhecendo que aos mais frágeis economicamente deva ser dado tratamento
diferenciado, este, aliás, reconhecido pelo Ilustre Relator no § 2°, inciso III, do Art. 21 do Substitutivo.
Deste modo estão evidenciados os pressupostos norteadores desta Emenda, quais sejam:
Ao Nordeste e ao Norte devem ser dispensados tratamento diferenciado;
Aos demais Estados e Regiões devem restar, ainda, alguma participação no Fundo;
Balizado nestes pressupostos, evidentes nos pronunciamentos dos membros da Comissão, estou certo de que a
presente Emenda, merecerá o acatamento dos meus Ilustres Pares.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00581 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Emenda substitutiva de parte do artigo 20 e
Supressiva do § 2o. do art. 21, do substitutivo.
Art. 20 ....................................
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento na forma seguinte:
a) Dezessete por cento ao Fundo de
Participação dos Estados das Regiões Norte e Nordeste;
b) Seis por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal compreendidos
nas Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste;
c) Vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
d) Dois por cento para aplicação nas Regiões
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Norte e Nordeste, através de suas instituições
regionais de fomento.
Justificativa:
Ao longo dos tempos tornou-se grato aos políticos de projeção nacional, a defesa da tese do fortalecimento
financeiro das Regiões Norte e principalmente, Nordeste, vítima dos crônicos males da pobreza quase absoluta.
Nesta Assembleia Nacional Constituinte, o problema veio à tona consagrando-se no anteprojeto da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, com aprovação unânime, o princípio da distribuição
exclusiva do F.P.E aos Estados cuja renda “per capita” fosse inferior a nacional.
Para surpresa de muitos e, principalmente, dos perplexos Nordeste e Norte, tal conquista desapareceu no
Substitutivo da Comissão Temática, sob a alegação de que alguns Estados desenvolvidos não podiam abrir mão
desta receita, embora reconheçam que aos mais frágeis economicamente deva ser concedido tratamento
diferenciado.
Deste modo, evidenciados os pressupostos norteadores desta Emenda, claramente enunciados nos
pronunciamentos dos membros da Comissão, estou certo de que merecerá o acatamento.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00582 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JAYME SANTANA (PFL/MA)
Texto:
Emenda Substitutiva ao art. 20 do
Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças e Supressiva do § 2o. do art. 21.
"Art. 20 - ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento na forma seguinte:
a) dezessete por cento ao Fundo de
Participação dos Estados das Regiões Norte e
Nordeste;
b) seis por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal compreendidos
nas Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste;
c) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
d) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
regionais de fomento;
II - ao Estado e ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento que der origem à receita,
cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto sobre produtos industrializados.
Justificativa:
Merece o apoio dos meus ilustres Pares, por questão de Justiça, o grande pleito das regiões menos favorecidas,
Norte e Nordeste, do fortalecimento da sua receita tributária via uma maior participação no bolo tributário
nacional.
Tal princípio sempre defendido em todos os foros especializados em matéria econômica, financeira ou tributária
desta Nação, encontra nesta Assembleia Nacional Constituinte o momento próprio para firmar-se como preceito
constitucional. Só esta medida poderá tirar, ao longo do tempo, as regiões Norte e Nordeste do seu estado atual
de pobreza quase absoluta.
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Outra solução tributária para fortalecer as finanças destas regiões, resultam impróprias pela evidente ausência
de base econômica.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00596 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:
- Modifique-se a redação do inciso I, do artigo 20, para:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e cinco
por cento, na forma seguinte:
a) - .........................
b) - .........................
c - quatro por cento para aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Procura-se com a nova redação garantir o
aumento do investimento naquelas regiões,
proporcionando um maior equilíbrio entre as
unidades da Federação.
Justificativa:
Procura-se com a nova redação garantir o aumento do investimento naquelas regiões, proporcionando um
maior equilíbrio entre as unidades da Federação.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.

EMENDA:00602 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
CARLOS CHIARELLI (PFL/RS)
Texto:
Dê-se ao inciso II do art. 20, do
substitutivo do Relator da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:
Art. 20 ....................................
I ..........................................
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II - Ao Estado e ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento que der origem à receita,
dez por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados.
Atento a que o Substitutivo do Relator da
Comissão do Sistema Tributário, em seu art. 21, é
2o, prevê que 20% dos recursos a serem
distribuídos, à conta do Fundo de Participação dos
Estados, o serão, em caráter exclusivo, ás
unidades federadas cuja renda per capita seja
inferior à nacional, preconiza-se que o IPI gerado
nos Estados e no Distrito Federal seja entregue,
de plano, a esses níveis de governo, à razão de
10% do produto da arrecadação daquele tributo
federal. Tal dispositivo, se acolhido, permitirá
uma compensação aos Estados desenvolvidos pela
perda ocorrida com a mudança de critério para
acesso ao Fundo de Participação dos Estados.
Justificativa:
Atento a que o Substitutivo do Relator da Comissão do Sistema Tributário, em seu art. 21, § 2o, prevê que
20% dos recursos a serem distribuídos, à conta do Fundo de Participação dos Estados, o serão, em
caráter exclusivo, ás unidades federadas cuja renda per capita seja inferior à nacional, preconiza-se que o
IPI gerado nos Estados e no Distrito Federal seja entregue, de plano, a esses níveis de governo, à razão de
10% do produto da arrecadação daquele tributo federal. Tal dispositivo, se acolhido, permitirá uma
compensação aos Estados desenvolvidos pela perda ocorrida com a mudança de critério para acesso ao Fundo
de Participação dos Estados.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00614 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA)
Texto:
Emenda ao substitutivo da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças.
Dê-se a seguinte redação à alínea "c", item I do Artigo 20:
c) dois inteiros para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de organismos e bancos
regionais de desenvolvimento, sendo um terço para
o Norte e dois terços para o Nordeste.
Justificativa:
A vinculação constante do substitutivo tem em vista assegurar à Região, como instrumento de política de
correção de desequilíbrio regionais de desenvolvimento os recursos que anteriormente compunham o Fundo
Especial.
A emenda objetiva completar e especificar a proposta em dois aspectos: 1. Definir o critério de partição regional,
na base de um terço para o Norte e dois terços para o Nordeste, tendo em conta basicamente a grande
concentração populacional existente nesta última Região e os graves problemas com que se defronta face à
frequência com que é afetada pelo flagelo das secas.
De modo complementar, um segundo aspecto é a definição dos organismos que poderão se beneficiar desta
vinculação de recursos, incluindo-se entre eles os bancos regionais de desenvolvimento, os organismos
regionais de desenvolvimento, aqui abrangidas não apenas as superintendências de desenvolvimento 0
SUDENE e SUDAM, assim como outras agencias que, atuando exclusiva e especificadamente no âmbito
regional possam se beneficiar, como é o caso da CODEVASE e do DNOOS, em relação ao Nordeste e da
SUERAMA na Amazônia.
Parecer:
A alteração proposta pelo nobre constituinte trata apenas da forma de redação da norma, pois está clara a
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intenção de destinar recursos para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, citando pela manutenção da
redação original, rejeita-se a emenda.
EMENDA:00669 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ARNALDO PRIETO (PFL/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas de receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00671 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
ARNALDO PRIETO (PFL/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 13) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito Federal
às perdas decorrentes da não incidência do imposto
de que trata o item III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 104

nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00772 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JOSÉ RICHA (PMDB/PR)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 20 do Substitutivo do
Relator o § 3o. com o seguinte teor:
"§ 3o. A parcela dos impostos pertencentes
aos Estados e aos Municípios, decorrente de
Repartição das Receitas Tributárias a que se
refere a Seção VI, ser-lhe-á creditada no momento
da arrecadação de cada imposto, conforme dispuser
lei complementar federal".
Justificativa:
A medida visa a assegurar a essas entidades o efetivo recebimento do que lhes cabe na Repartição das
Receitas Tributárias, sob risco de apropriação indébita por parte da órbita administrativa superior, federal ou
estadual, arrecadadora do tributo.
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:00824 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. 20, caput, do Anteprojeto
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:
"Art. 20. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) dezenove inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e três inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
II - ao Estado e ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento que der origem à receita,
oito por cento do produto da arrecadação do
imposto sobre produtos industrializados.
Justificativa:
É sabido que o aumento das receitas estaduais e municipais objetivam a realização da transferência dos
encargos públicos, da União para os Estados e Municípios. Para esse efeito, impõe-se aumentar o fortalecimento
financeiro de Estados e Municípios, ou não será possível a assunção desses encargos, prejudicando a

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 105

concretização de um dos objetivos fundamentais da Nova República, qual seja, aproximar, ao máximo, a
administração dos serviços públicos dos cidadãos que são seus legítimos beneficiários.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00856 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 20 o seguinte Item:
III - vinte por cento dos impostos de que
tratam os itens I e V e, cinco por cento do
imposto de que trata o item IV do artigo 13 ao
Fundo de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal pelas perdas decorrentes da não incidência
do imposto de que trata o item III do art. 15 nas
exportações para o exterior, bem como de outros
benefícios instituídos em Lei Complementar nas
mesmas operações.
Justificativa:
Parte das perdas de receita tributária dos Estados exportadores é compensada pela tributação das importações.
Entretanto, o saldo a descoberto e significativo para alguns Estados. Para esses casos apresenta-se como lógico
e justo o ressarcimento mediante a constituição do Fundo de Ressarcimento de Exportações.
Obviamente, não se poderá exigir da União sacrifício em tal nível que inviabilize a sua administração. Por isso
optou-se em direcionar apenas parcelas de três impostos da União. Embora os 20% (vinte por cento) relativas à
arrecadação do imposto de importação e à do imposto sobre operações de crédito, cálculo e seguro, somados
aos 5% (cinco por cento) referentes ao imposto sobre produtos industrializados representem valores
substanciais, não ressarcem inteiramente as perdas dos Estados. Corrigem, pelo menos, parcialmente a
distorção, respeitada a capacidade de contribuição da União.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00872 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NION ALBERNAZ (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se ao item II do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 ....................................
II - ao Estado e ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento que der origem à receita,
dez por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados."
Justificativa:
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O percentual previsto no texto do Substitutivo é inteiramente insatisfatório, não atendendo às necessidades
mínimas dos Estados industrializados.
É preciso, no mínimo, duplicar o referido percentual.
Parecer:
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte,
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornandoo mais completo, ajustado e consistente.
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo
reflita seu conteúdo parcial.
EMENDA:00874 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
JAYME SANTANA (PFL/MA)
Texto:
Inclua-se, na Seção VI, onde couber, do
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, o seguinte artigo:
"Art. 20 a União entregará:
I - do produto de arrecadação do imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza e do
imposto sobre produtos industrializados, quarenta
e oito por cento, na forma seguinte:
a) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal, a
serem assim distribuídos:
1) dezessete por cento, para os Estados do
Norte e Nordeste;
2) seis por cento, para os demais Estados e o Distrito Federal;
b) vinte e três por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento, para aplicação dos Municípios;
II - ao Estado e ao Distrito Federal, onde se
situar o estabelecimento do contribuinte, cinco
por cento do respectivo imposto sobre produtos
industrializados.
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega
processada na forma do item I, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente a
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos
do disposto no art. 18 e no item I do art. 19.
§ 2o. - Os Estados e o Distrito Federal
poderão instituir, até o limite de cinco por cento
do valor do imposto devido à União, por pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em
seu território, um adicional ao imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza."
Justificativa:
A Emenda ora proposta tem por objetivo assegurar a Estados e Municípios uma partilha equilibrada e compatível
com o grau de desenvolvimento das diversas regiões do País, de forma a permitir a efetiva transparência, pela
União, de encargos públicos. Trata-se de honrar os compromissos assumidos pela Nova República,
descentralizando a ação governamental, a fim de aproximar, o máximo possível, o poder público prestador de
serviços do cidadão, legítimo usuário e credor desses serviços.
Eis a razão da presente Emenda.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
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no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00875 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte item:
III - dez por cento do produto da arrecadação
dos impostos da sua competência (art. 12) ao Fundo
de Ressarcimento dos Estados e do Distrito
Federal às perdas decorrentes da não incidência do
imposto de que trata o item III do art. 15, nas
exportações para o Exterior, bem como de outros
benefícios instituídos por Lei Complementar;
Justificativa:
Reconhecida a justeza do ressarcimento os Estados exportadores por suas perdas na arrecadação tributária,
cabe estabelecer um fundo específico para tal.
Embora essas perdas alcancem valores muito elevados, nada justifica que se deixe a União desprovida dos
recursos necessários para atender os seus serviços. Dessa forma optou-se por diferenciar ao fundo de
ressarcimento das exportações apenas dez por cento (10%) do total das receitas dos impostos da competência
da União, valor ainda insuficiente para ressarcir os Estados.
Parecer:
A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está
contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo
nobre Constituinte.
Pelo acolhimento parcial.
EMENDA:00879 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
NION ALBERNAZ (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se ao art. 20, item I, alínea c, a seguinte redação:
"Art. 20. ..................................
I - ........................................
c) dois por cento, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de instituições oficiais
de fomento das respectivas Regiões."
Justificativa:
Trata-se, tão somente, de dar a necessária clareza, redacional a dispositivo cuja redação atual é ambígua.
Parecer:
A alteração proposta pelo nobre constituinte trata apenas da forma de redação da norma, pois está clara a
intenção de destinar recursos para aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Optando pela manutenção da redação original, rejeita-se a emenda.
EMENDA:00885 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do item II do art. 20 a seguinte redação:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 108

"Art. 20. ..................................
II. ........................................
§ 2o. Do montante referido no item II, os
Estados entregarão aos Municípios capitais de
Estado, vinte e cinco por cento, na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios."
Justificativa:
A perda financeira que as capitais de Estado deverão sofrer com a supressão do ISS pode ser compensada, em
parte, pela entrega de um quarto do IPI repassado aos Estados, na forma do item II do art. 20 do Substitutivo.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
na participação dos municípios brasileiros, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00889 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP)
Texto:
Suprima-se o § 2o. do art. 20 do Substitutivo.
Justificativa:
A parcela de IPI prevista no item II do art. 20 constituir-se-á numa modesta compensação pela perda sofrida
pelos Estados desenvolvidos, no Substitutivo proposto.
Assim sendo, não se compreende que esse montante, já extremamente exíguo, seja ainda repartido com os
Municípios.
Parecer:
Os estudos para o estabelecimento das competências tributárias, da participação dos Estados no produto da
arrecadação de impostos da União, e da dos Municípios no produto da arrecadação de receitas federais e
estaduais, visaram principalmente corrigir as distorções existentes, tornando mais equânime a distribuição das
receitas públicas entre os três níveis de governo.
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando à conclusão de que a alteração
no percentual dos Fundos de Participação viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do sistema
adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos em que se assenta
a repartição de receitas estabelecida no Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:00903 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
Autor:
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE)
Texto:
Inclua-se no capítulo das Disposições
Transitórias o seguinte artigo, suprimindo-se a
letra "c" do item I do artigo 20 do Substitutivo
do Relator.
"Art. A União entregará, pelo prazo de vinte
anos, do produto da arrecadação dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, dois por cento para
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aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através
das respectivas instituições regionais de fomento."
Justificativa:
A aplicação de recursos federais nas Regiões Norte e Nordeste, com vistas a promover o desenvolvimento
harmônico do país, é imperativo reconhecido por toda a nação.
Manter, porém, no texto constitucional a obrigatoriedade desta aplicação, corresponde a reconhecer que os
problemas regionais não serão resolvidos com a elevação dos investimentos públicos ou seja: que o Norte e
Nordeste sempre serão pobres, menos desenvolvidos que o restante do País.
O prazo que propomos, vinte anos, é, a nosso ver, amplamente suficiente à solução do problema.
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:00127 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 282, Inciso I e Alínea C.
Dê-se nova redação ao Item I e respectiva
alínea c, do art. 282 do Anteprojeto de Constituição.
Art. 282. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 12, III e
IV), quarenta e nove por cento, na forma seguinte:
a) .........................
b) .........................
c) cinco por cento para aplicação nas regiões Norte e Nordeste.
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes,
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
Durantes as fases iniciais dos trabalhos Constituintes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a
Amazônia, de no mínimo cindo por cento do produto dos impostos federais, o que caracterizaria volume de
recursos necessários às exigências prioritárias ao desenvolvimento regional.
A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas acolheu parcialmente referida sugestão, ao
garantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao Norte e Nordeste, de dois por cento da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 110

A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças igualmente acatou o dispositivo, também agora
inserido no anteprojeto que ofereceu o ilustre Relator da Comissão de Sistematização.
Há, portanto, verdadeiro consenso na Região de que as soluções para os reais problemas da Amazônia
requerem somas muito superiores àquelas que adviriam com o percentual ora estabelecido.
Daí a perseverança com que tendo lutado para dotar as áreas naus atrasadas do País, de verbas compatíveis
com suas necessidades, o que motivou emendar por mim apresentada e agora reiterada ao Plenário da
Assembleia Nacional Constituinte, na convicção de que a intensificação dos debates sobre o tema leve à
conscientização e, por conseguinte, à aprovação, desse dispositivo configurado em bases realísticas e na
problemática das desigualdades regionais de nosso País.
Permanecem presentes o espirito e os fundamentos da justificação que tenho apresentado, desde antes de
instalada a Constituinte, na defesa desta tese.

EMENDA:00422 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NABOR JÚNIOR (PMDB/AC)
Texto:
Dê-se ao art. 282, I, c, do Anteprojeto
elaborado pela Comissão de Sistematização, a
seguinte redação:
"Art. 282 - ................................
I - ........................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) dois e meio por cento para aplicação na
Região Nordeste e dois e meio por cento para
aplicação na Região Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;""
Justificativa:
O digno Relator desta Comissão, Deputado Bernardo Cabral, com sua sensibilidade de amazônica e seu alto
espírito nacionalista e integracionista da Pátria, afirmou, em recente entrevista à imprensa, que “dois por cento
para a Amazônia e dois por cento para o Nordeste é muito pouco” – e defendeu a adição de meio ponto
percentual à proposta original.
Com isso, Sua Excelência socorre a proposta apresentada pelo Signatário da presente Emenda que, desde os
primeiros momentos desta Constituinte vem lutando em defesa das Regiões mais atrasadas do País, cujos
problemas cíclicos e permanentes se somam e se repetem, para desespero de milhões de brasileiros.
No caso da Amazônia, um formidável fator de agravamento pode ser detectado na secular cobiça internacional
sobre suas vastidões, inexploradas e sempre expostas à voracidade alienígena.
O percentual ora proposto ainda é pequeno, muito aquém das necessidades reais para o desenvolvimento das
Regiões Norte e Nordeste – mas sua inserção no texto constitucional será, justamente, um ponto de partida para
que o Brasil acorde e comece a promover um processo sério, consciente e constante de integração, de
desenvolvimento daquelas importantes e imensas parcelas do nosso território.
EMENDA:00631 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Ao art. 282 do anteprojeto:
Inserir um § 4o. no dispositivo nos termos seguintes:
§ 4o. - Para os fins do inciso II, os Estados
não industrializados, mas notoriamente produtores
agropecuários, receberão, pelo menos, vinte por
cento do valor repassado para os Estados que
industrializam seus produtos, conforme dispuser a lei.
Justificativa:
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Não é justo nem legítimo que os Estados Produtores (Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e
outros), sejam discriminados na partilha Tributária, como está lançado no texto do anteprojeto.
Ora, se São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os Estados industrializados, é porque contam com
matérias-primas oriundas dos Estados Produtores. Com efeito, é preciso estabelecer-se um mecanismo para
que, talvez, a maior injustiça da Constituinte na área Tributária, não subsista até a promulgação da Carta Magna.
A distorção será corrigida com a presente proposta que reflete não só o ponto de vista deste Constituinte, mas o
de todos os Governadores do País, e, por que não dizer, de todas comunidades radicadas nos Estados
Produtores.
Não será possível viabilizar e estimular a abertura de novas fronteira s agrícolas e pecuária, sem que haja
retorno efetivo e real de parte da arrecadação decorrente da industrialização da produção local. Com a
recuperação de parte do “bolo tributário”, concretamente, a administração dos Estados contemplados, poderá
investir em programas sociais e obras do mesmo caráter: Educação, saúde, alimentação, etc.
A proposta democratiza a divisão das rendas tributárias, atualmente concentradas e monopolizada nas mão da
União.
EMENDA:01295 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSMIR LIMA (PMDB/AC)
Texto:
Modifica as letras a, b e c do inciso I do art.
282 do anteprojeto da comissão de Sistematização.
Art. 282 ....................................
I............................................
a) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
Justificativa:
É fato inegável que nosso País apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões
apresentam altos índices de desenvolvimento econômico e social, outras regiões permanecem à margem desse
desenvolvimento, com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização de suas matérias primas,
pequena renda per capita, e consequentemente, baixo padrão de vida de suas populações.
Minha sugestão tem como objetivo a descentralização de recursos, no sentido de que, a dada a solidariedade
nacional, formara da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que estabeleçamos mecanismos de
compensação das desigualdades, mantenha-se o sistema já existente, aperfeiçoando-o, e tirem-se as riquezas
dos estados ricos para dá-los aos mais pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a
educação, a industrialização a agricultura, etc. de tal forma que um dia, o mais cedo possível, eles também serão
geradores de recursos.
O País precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos geradores pelo esforço de toda
a nação da forma mais equitativa.
Necessária se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de reforma tributária que visem uma melhor
distribuição regional dos recursos nacionais.
EMENDA:01457 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao item I, do art. 282 a seguinte redação:
Art. 282. ..................................
..................................................
..................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
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sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta por
cento na forma seguinte:
Justificativa:
Nada mais justo do que aumentarem o Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, visto
que, principalmente os Estados são onerados pelo § 2° ou mesmo Artigo.
EMENDA:01458 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea a do item I, do art. 282, a seguinte redação:
Art. 282. ..................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
a) vinte e três inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
Justificativa:
Nada mais justo do que aumentar-se o Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal para vinte e três
inteiros por cento, tendo em vista estarem os Estados onerados pelo § 3° do mesmo artigo.

EMENDA:01459 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea b do item I, do art. 282, a seguinte redação:
Art. 282. ..................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
a) ..........................................
..................................................
b) vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Nada mais justo em aumentar-se para vinte e cinco inteiros por cento, visto os clamores por dificuldade
financeira que os mesmos se encontram.
EMENDA:01714 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 282, inciso "C"
Art. 282 ....................................
c) Cinco por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
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Justificativa:
A presente emeda reitera nosso ponto de vista, segundo o qual deve haver diferenciação, pois eis que hoje a
Região Amazônica, representa o único espaço com que conta o País para abrigar seus excedentes
populacionais, trazendo sérios problemas para os governos estaduais, isto sem contar que a Região Amazônica
representa aproximadamente 2/3 (dois terços) do Território Nacional.
EMENDA:01860 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GUEDES (PMDB/RO)
Texto:
A alínea "C" e inciso I do artigo 282, passa a ter a seguinte redação:
Art. 282 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove
por cento, na forma seguinte:
a) ..........................................
b) ..........................................
c) cinco por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
Justificativa:
O Norte e Nordeste brasileiro são as regiões que concentram os maiores problemas.
Foi discurso da maioria dos Constituintes o combate às desigualdades.
Naturalmente, o êxito de parte substancial deste objetivo é a desconcentração administrativa dos recursos
públicos também em favor do Norte e Nordeste.
EMENDA:01909 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado art. 275 e art. 282
Acrescente-se no art. 275 o inciso VI com a
seguinte redação:
Art. 275... VI - Imposto único sobre minerais
relativo à extração beneficiamento, circulação,
distribuição e consumo dos bens minerais de
qualquer natureza
Acrescente-se no art. 282 o inciso II com a
seguinte redação:
III - Do produto de arrecadação do Imposto
único sobre minerais noventa por cento, na forma seguinte:
a) setenta por cento para os Estados e o
Distrito Federal;
b) vinte por cento para os municípios.
Justificativa:
Esta nossa proposta mantém uma das poucas coisas que a atual constituição apresenta de salutar para o setor
mineral do ponto de vista da sociedade: O Imposto Único sobre minerais.
Ao nosso entender, a manutenção do IUM na Nova Constituição tem o sentido de reconhecer o bem mineral
como uma riqueza particular por ser finito, não renovável e extremamente importante para todos os ramos da
indústria (e portanto da economia) no Brasil e no mundo.
EMENDA:02561 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Suprima-se o item II do art. 282.
Justificativa:
O item II do art. 282 contêm uma regra de natureza discriminativa, pois beneficia desigualmente aos Estados da
Federação.
Daí sua incompatibilidade com o princípio estabelecido no art. 262, § 1°, item II, que estipula como principal
objetivo dos Tributos promover o desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.
A entrega de 10% do imposto sobre Produtos industrializados aos Estados e ao DF, proporcionalmente ao valor
das exportações de produtos manufaturados, acarretará um reforço de caixa muito mais significativo para os
Estados desenvolvidos.
Ademais, esse mecanismo de participação atenta contra o espirito que sempre norteou o sistema: o de promover
uma redistribuição da renda nacional, mediante a transferência de recursos dos Estados mais ricos, para os
mesmos desenvolvidos.
EMENDA:02562 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o item I do art. 282.
Art. 282. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, trinta e três por
cento, na forma seguinte:
a) quatorze por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezessete por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
Justificativa:
A elevação dos percentuais dos Fundos de Participação (de 33% para 44% da arrecadação dos impostos de
renda e sobre produtos industrialização), somada à transferência de seis impostos federais à competência
tributária dos Estados e do Distrito Federal, é incompatível com os novos encargos financeiros atribuídos à União
nos artigos 374, 384 e 392 do Anteprojeto.
Portanto, propõe-se a manutenção dos percentuais de 14% e 17%, hoje vigorantes, respectivamente, para os
Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios, de modo a compatibilizar o item I do
art. 282 com o disposto nos artigos 374, 384 e 392.
EMENDA:02799 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 282, inciso I alínea "a".
A alínea "a" do inciso I, do artigo 282, do
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação.
"Art. 282 - ................................
I - ........................................
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos
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por cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios."
Justificativa:
Não se justifica a exclusão dos Territórios Federais no dispositivo que se pretende emendar, sendo objetivo da
presente emenda manter a redação da atual Constituição, tendo em vista que o FPE, destina-se também aos
Territórios.
EMENDA:02842 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Emenda supressiva/modificativa.
Dispositivos emendados:
Art. 277 (§ 1o.; § 10, item II, a e § 11. item V).
Art. 282 (item II e § 2o.).
Art. 271. (Item III).
a) Suprimam-se os dispositivos do anteprojeto abaixo indicados:
i. § 1o., do art. 277.
ii. alínea a, do item II, do § 10, do art. 277.
iii. item V, do § 11, do art. 277.
iv. item II e § 2o., do art. 282.
b) Dê-se, em consequência, a seguinte redação ao
item III, do art. 271:
Art. 271. ..................................
II - Instituir isenções de tributos de
competência estadual ou municipal, ressalvados os
casos de relevante interesse nacional, garantida a
indenização financeira dos Estados e Municípios
afetados, na forma da lei complementar.
Justificativa:
O Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário nacional, as quais, por se
referirem a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir conjuntamente.
Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de produtos
industrializados (alínea a, item II, § 10, art.277) e serviços e outros produtos objeto de negociação com o Exterior
(item I, § 11, art.277), o que constitui nítida imperfeição de natureza técnica.
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita decorrente
da imunidade supracitada, o Anteprojeto incorre em novas distorções, quais sejam:
a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional, de até 5%,
sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, art.277);
b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinado aos
Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos industrializados, respeitado o limite
máximo de vinte por cento.
Ora, incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passiveis de mudanças com o
decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de Constituição.
Deste modo, devem ser transferidas para a legislação complementar as definições especificas acerca da
questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País.
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item II, do § 10,
do Art.277, e do item V, do § 11, do Art.277, prevendo-se, compensatoriamente, dispositivo que obrigue a União
a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundo de isenções totais ou parciais de impostos
concedidos por interesse nacional, de conformidade com o que dispuser a lei complementar.
Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de benefício fiscal
ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro, estabeleceria a forma e os
montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, de modo que não sejam estes prejuízos,
como anualmente, com perdas irreparáveis de receita.
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para a instituição do adicional de 5% do
imposto de renda e a criação do fundo de ressarcimento das exportações.
Se, por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto da arrecadação do IPI para o Estado
onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de receita da União, e não
de compensação de perda de arrecadação, lembrando que para isto existem os Fundos de Participação, além do
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que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os Estados mais ricos do País. Ressalta-se que São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse
imposto em 1986. Carece, pois, de sustentação o item II, do Art.282 do Anteprojeto.
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, sujeitos a uma guerra
fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacional.
Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a União, de
um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro.
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os Estados,
mesmo porque somente aqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) contrariam com potencial
significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União.

EMENDA:02952 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa:
Modifique-se o art. 282 do anteprojeto de
Constituição que passa a ter a seguinte redação:
Art. 282 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste e no Pantanal, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
A União entregará 47% dos já estabelecidos 46% no Anteprojeto de Constituição. A modificação que se pretende
vai buscar no bolo da arrecadação tributária da União apenas 1% a mais, elevando o percentual que beneficiará
o Pantanal da política de fomento, através de respectiva instituição oficial.
Não adianta criar para o nosso Pantanal o chavão de “Relicário da Humanidade” ou “Santuário Ecológico”, se
não contarmos com programas especiais que promovam a manutenção do processo ecológico essencial do
Pantanal e garanta o manejo, também ecológico, das espécies e ecossistemas, com a existência de planos e
programas relativos à utilização do Pantanal.
Os pantaneiros que atravessam gerações e gerações defendendo e preservando a área que lhes pertence estão
se sentido impotentes para que possam dar prosseguimento à cultura milenar recebida dos seus ancestrais. Só o
pantaneiro conhece sua verdadeira realidade, mas ele também se ressente da inexistência de programas
especiais que lhes assegurem essa sobrevivência com seus valores culturais e econômicos da região pantaneira
– Mar de Xaraés.
Bancos estrangeiros, estão interessados na aplicação de recursos no Pantanal. Inúmeros estudos estão sendo
viabilizados nesse sentido. Porém nossa iniciativa deve estar presente, mormente quando se destina as duas
regiões merecedoras da melhor e especial atenção: Norte e Nordeste.
Por que não o Pantanal, também vez que estamos buscando justiça ao Pantanal e aos Pantaneiros valorosos.
EMENDA:01225 APROVADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
Texto:
Emenda modificativa.
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Dispositivo emendado: art. 282, Inciso I, alínea C.
A alínea c, do inciso I, do art. 282 do
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 282. ..................................
I - ........................................
c - dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
O dispositivo visa a destinar os recursos em tela para aplicação no Norte e Nordeste pelas instituições de
fomento dessas regiões.
A forma, no entanto, como foi redigida não leva claramente a essa compreensão, daí por que se justifica a
aprovação da presente emenda.
Parecer:
Pretende o ilustre Constituinte seja explicitado que a aplicação dos recursos previstos na alínea "c" do item I
do artigo 282 se dará por instituições de fomento regional.
Não resta dúvida que esse é o sentido do Anteprojeto, confirmando o que se passou no âmbito da Subcomissão
"V-a" e da Comissão "V", não havendo, portanto, nenhum inconveniente em expressá-lo claramente.
Pela aprovação.
EMENDA:02325 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JARBAS PASSARINHO (PDS/PA)
Texto:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Art. 282.
Incluir o termo "financeiras" na alínea "c" do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende o ilustre Autor da Emenda em epígrafe se especifique serem financeiras as instituições aludidas na
alínea "c" do item I do art. 282.
É de se considerar, entretanto, que a inclusão do termo "financeiras" no mencionado dispositivo faria com que
este não abrangesse a SUDAM e a SUDENE, importantes agências oficiais de fomento das regiões norte e
nordeste, respectivamente.
Entendemos, portanto, deve ser mantida a redação do supracitado dispositivo, porquanto alcança todos os
órgãos oficiais de fomento, independentemente de sua natureza.
Pela rejeição.
EMENDA:03323 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALOYSIO CHAVES (PFL/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas
tributárias
Artigo 282
Incluir o termo "financeiras' na alínea "c' do inciso I.
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Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende o ilustre Autor da Emenda em epígrafe se especifique serem financeiras as instituições aludidas na
alínea "c" do item I do art. 282.
É de se considerar, entretanto, que a inclusão do termo "financeiras" no mencionado dispositivo faria com que
este não abrangesse a SUDAM e a SUDENE, importantes agências oficiais de fomento das regiões norte e
nordeste, respectivamente.
Entendemos, portanto, deve ser mantida a redação do supracitado dispositivo, porquanto alcança todos os
órgãos oficiais de fomento, independentemente de sua natureza.
Pela rejeição.
EMENDA:03585 APROVADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSVALDO COELHO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 282, Inciso I,
Alínea c
A alínea c, do inciso I do Artigo 282 do
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 282. ..................................
I - ........................................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
O dispositivo visa a destinar os recursos em tela para aplicação no Norte e Nordeste pelas instituições de
fomento dessas regiões.
A forma, no entanto, como foi redigida não leva claramente a essa compreensão, daí por que se justifica a
aprovação da presente emenda.
Parecer:
O objetivo da Emenda é o de deixar explícito que a aplicação dos recursos previstos na alínea "c" do item I do
artigo 282 se dará por intermédio de instituições de fomento regional.
A intenção do Anteprojeto, confirmando o pensamento da Subcomissão "V-a" e da Comissão "V" é a de que a
aplicação de recursos se faça por instituições de fomento regional, não havendo, portanto, nenhum
inconveniente em expressá-la claramente.
Pela aprovação.
EMENDA:03895 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALMIR GABRIEL (PMDB/PA)
Texto:
Emenda de Adequação
Dispositivos Emendados:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Artigo 282
Incluir o termo "financeiras' na alínea "c'
do inciso I.
Justificativa:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 119

O item “c” do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende o ilustre Autor da Emenda em epígrafe se especifique serem financeiras as instituições aludidas na
alínea "c" do item I do art. 282.
É de se considerar, entretanto, que a inclusão do termo "financeiras" no mencionado dispositivo faria com que
este não abrangesse a SUDAM e a SUDENE, importantes agências oficiais de fomento das regiões norte e
nordeste, respectivamente.
Entendemos, portanto, deve ser mantida a redação do supracitado dispositivo, porquanto alcança todos os
órgãos oficiais de fomento, independentemente de sua natureza.
Pela rejeição.
EMENDA:04210 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERSON PERES (PDS/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Artigo 282
Incluir o termo "financeiras" na alínea "c"
do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 282 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende o ilustre Autor da Emenda em epígrafe se especifique serem financeiras as instituições aludidas na
alínea "c" do item I do art. 282.
É de se considerar, entretanto, que a inclusão do termo "financeiras" no mencionado dispositivo faria com que
este não abrangesse a SUDAM e a SUDENE, importantes agências oficiais de fomento das regiões norte e
nordeste, respectivamente.
Entendemos, portanto, deve ser mantida a redação do supracitado dispositivo, porquanto alcança todos os
órgãos oficiais de fomento, independentemente de sua natureza.
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

FASE M
EMENDA:00116 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, INCISO I e
ALÍNEA C.
Dê-se nova redação ao Item I e respectiva
alínea c, do art. 277 do Projeto de Constituição.
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Art. 277. A União distribuirá:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados (artigo 270,
III e IV), quarenta e nove por cento, na forma
seguinte:
a) .......................
b) .......................
c) cinco por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes,
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
Durantes as fases iniciais dos trabalhos Constituintes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a
Amazônia, de no mínimo cindo por cento do produto dos impostos federais, o que caracterizaria volume de
recursos necessários às exigências prioritárias ao desenvolvimento regional.
A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas acolheu parcialmente referida sugestão, ao
garantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao Norte e Nordeste, de dois por cento da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças igualmente acatou o dispositivo, também agora
inserido no anteprojeto que ofereceu o ilustre Relator da Comissão de Sistematização.
Há, portanto, verdadeiro consenso na Região de que as soluções para os reais problemas da Amazônia
requerem somas muito superiores àquelas que adviriam com o percentual ora estabelecido.
Daí a perseverança com que tendo lutado para dotar as áreas naus atrasadas do País, de verbas compatíveis
com suas necessidades, o que motivou emendar por mim apresentada e agora reiterada ao Plenário da
Assembleia Nacional Constituinte, na convicção de que a intensificação dos debates sobre o tema leve à
conscientização e, por conseguinte, à aprovação, desse dispositivo configurado em bases realísticas e na
problemática das desigualdades regionais de nosso País.
Permanecem presentes o espirito e os fundamentos da justificação que tenho apresentado, desde antes de
instalada a Constituinte, na defesa desta tese.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União relativa aos impostos sobre a renda e
sobre produtos industrializados a ser entregue para emprego nas Regiões Norte e Nordeste.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio alcançado e conflita com a opinião expressa pela maioria
dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:00382 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NABOR JÚNIOR (PMDB/AC)
Texto:
Dê-se ao art. 277, I, c, do Projeto elaborado
pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
"Art. 277 - ................................
I - ........................................
a) ..........................................
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b) ..........................................
c) dois e meio por cento para aplicação na
Região Nordeste e dois e meio por cento para
aplicação na Região Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;"
Justificativa:
O digno Relator desta Comissão, Deputado Bernardo Cabral, com sua sensibilidade de amazônica e seu alto
espírito nacionalista e integracionista da Pátria, afirmou, em recente entrevista à imprensa, que “dois por cento
para a Amazônia e dois por cento para o Nordeste é muito pouco” – e defendeu a adição de meio ponto
percentual à proposta original.
Com isso, Sua Excelência socorre a proposta apresentada pelo Signatário da presente Emenda que, desde os
primeiros momentos desta Constituinte vem lutando em defesa das Regiões mais atrasadas do País, cujos
problemas cíclicos e permanentes se somam e se repetem, para desespero de milhões de brasileiros.
No caso da Amazônia, um formidável fator de agravamento pode ser detectado na secular cobiça internacional
sobre suas vastidões, inexploradas e sempre expostas à voracidade alienígena.
O percentual ora proposto ainda é pequeno, muito aquém das necessidades reais para o desenvolvimento das
Regiões Norte e Nordeste – mas sua inserção no texto constitucional será, justamente, um ponto de partida para
que o Brasil acorde e comece a promover um processo sério, consciente e constante de integração, de
desenvolvimento daquelas importantes e imensas parcelas do nosso território.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União relativa aos impostos sobre a renda e
sobre produtos industrializados a ser entregue para emprego nas Regiões Norte e Nordeste.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio alcançado e conflita com a opinião expressa pela maioria
dos Constituintes que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:00583 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Ao art. 277 do anteprojeto:
Inserir um § 4o. no dispositivo nos termos seguintes:
§ 4o. - Para os fins do inciso II, os Estados
não industrializados, mas notoriamente produtores
agropecuários, receberão, pelo menos, vinte por
cento do valor repassado para os Estados que
industrializam seus produtos, conforme dispuser a lei.
Justificativa:
Não é justo nem legítimo que os Estados Produtores (Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e
outros), sejam discriminados na partilha Tributária, como está lançado no texto do anteprojeto.
Ora, se São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os Estados industrializados, é porque contam com
matérias-primas oriundas dos Estados Produtores. Com efeito, é preciso estabelecer-se um mecanismo para
que, talvez, a maior injustiça da Constituinte na área Tributária, não subsista até a promulgação da Carta Magna.
A distorção será corrigida com a presente proposta que reflete não só o ponto de vista deste Constituinte, mas o
de todos os Governadores do País, e, por que não dizer, de todas comunidades radicadas nos Estados
Produtores.
Não será possível viabilizar e estimular a abertura de novas fronteira s agrícolas e pecuária, sem que haja
retorno efetivo e real de parte da arrecadação decorrente da industrialização da produção local. Com a
recuperação de parte do “bolo tributário”, concretamente, a administração dos Estados contemplados, poderá
investir em programas sociais e obras do mesmo caráter: Educação, saúde, alimentação, etc.
A proposta democratiza a divisão das rendas tributárias, atualmente concentradas e monopolizada nas mãos da
União.
Parecer:
A Emenda objetiva atribuir aos Estados não industrializados cuja maior atividade seja representada pela
agropecuária 20% do valor entregue pela União, na forma do disposto no item II do artigo 277 do Projeto de
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Constituição da Comissão de Sistematização, aos Estados exportadores.
Na hipótese, não obstante a relevância dos propósitos que inspiram o Nobre Parlamentar, o percentual constante
do dispositivo que se pretende emendar foi resultado de estudos que levaram em conta a receita do imposto
estadual sobre a circulação de mercadorias que os Estados exportadores deixam de auferir, em virtude da
vedação contida no artigo 272, § II, item II, alínea "a" do Projeto em exame.
Assim, considerando que a destinação dos recursos de que trata o item II do artigo 277 para finalidade distinta
do ali previsto romperia o equilíbrio que se buscou alcançar, além de conflitar com a opinião expressa pela
maioria dos Constituintes que examinaram a matéria em fases anteriores, somos pela rejeição da Emenda.
EMENDA:01199 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSMIR LIMA (PMDB/AC)
Texto:
Modifica as letras a, b e c do inciso I do art.
277 do anteprojeto da comissão de Sistematização.
Art. 277 ....................................
I............................................
a) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
Justificativa:
É fato inegável que nosso País apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões
apresentam altos índices de desenvolvimento econômico e social, outras regiões permanecem à margem desse
desenvolvimento, com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização de suas matérias primas,
pequena renda per capita, e consequentemente, baixo padrão de vida de suas populações.
Minha sugestão tem como objetivo a descentralização de recursos, no sentido de que, a dada a solidariedade
nacional, formara da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que estabeleçamos mecanismos de
compensação das desigualdades, mantenha-se o sistema já existente, aperfeiçoando-o, e tirem-se as riquezas
dos estados ricos para dá-los aos mais pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a
educação, a industrialização a agricultura, etc. de tal forma que um dia, o mais cedo possível, eles também serão
geradores de recursos.
O País precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos geradores pelo esforço de toda
a nação da forma mais equitativa.
Necessária se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de reforma tributária que visem uma melhor
distribuição regional dos recursos nacionais.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:01357 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao item I, do art. 277 a seguinte redação:
Art. 277. ..................................
..................................................
..................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
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sobre produtos industrializados, cinquenta por
cento na forma seguinte:
Justificativa:
Nada mais justo do que aumentarem o Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, visto
que, principalmente os Estados são onerados pelo § 2° ou mesmo Artigo.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:01358 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea b do item I, do art. 277, a seguinte redação:
Art. 277. ..................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
a) ..........................................
..................................................
b) vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Nada mais justo, em aumentar-se ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal em quatro inteiros
e cinco décimos por cento, tendo em vista estarem os Estados onerados pelo § 3° do mesmo artigo.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:01359 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea b do item I, do art. 277, a seguinte redação:
Art. 277. ..................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
a) ..........................................
..................................................
b) vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Nada mais justo em aumentar-se para vinte e cinco inteiros por cento, visto os clamores por dificuldade
financeira que os mesmos se encontram.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
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EMENDA:01606 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 277, inciso I, alínea "c".
Art. 277 ....................................
c) Cinco por cento para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
A presente emenda reitera nosso ponto de vista, segundo o qual deve haver diferenciação, pois eis que hoje a
Região Amazônica, representa o único espaço com que conta o País para abrigar seus excedentes
populacionais, trazendo sérios problemas para os governos estaduais, isto sem contar que a Região Amazônica
representa aproximadamente 2/3 (dois terços) do Território Nacional.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:02081 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
Substitua-se, pela redação abaixo, a da letra c
do inciso I do artigo 277 do anteprojeto da
Comissão de Sistematização:
Art. 277 - A União entregará:
c) Um por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento e irrigação, e um por cento de
fomento e irrigação, e um por cento para aplicação
na Amazônia e Pantanal Mato-grossense, em defesa
da fauna, da flora e do patrimônio paisagístico.
Justificativa:
Sensibilizamo-nos com o drama permanente de pobreza e trabalho semiescravo nas regiões do Norte e
Nordeste. Vive-se ali intrigante paradoxo. Na Amazônia, esplendida bacia hidrográfica, floresta luxuriante e
jazidas de petróleo e minérios estratégicos. No Nordeste, ubérrimas terras ressecadas e subsolo igualmente rico,
onde vegeta população de rija tempera, mas com as energias dispersadas pelo marasmo, pelo sufocamento de
suas esperanças. Os nossos irmãos do Norte e Nordeste precisam ter outra vivência, novas e mais promissoras
perspectivas. Isso acontecerá desde que a Nação Brasileira vá ao seu encontro, estenda-lhes a mão, ajude-os a
sair da estagnação, para um futuro de dinamização das potencialidades jacentes, e de desenvolvimento
econômico generalizado, a par da execução de bem elaborados projetos de irrigação, que, ponto fim à tragédia
das secas prolongadas, transformem a terra comburida em geradora de abundantes riquezas. A destinação de
um por centro do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados constituirá prova evidente e irretorquível de como todos os brasileiros almejam a
modificação das estruturas antiquadas e obsoletas da economia do Norte e Nordeste e a prosperidade e a
felicidade do seu povo.
Cientistas repetem incessantemente que a floresta amazônica é o pulmão do mundo teimam em advertir que a
atmosfera que circunda o globo terráqueo já está se ressentindo como excesso de monóxido de carbono e
outras impurezas que recebe, e mostram-se pessimistas quanto ao estado de higidez da Humanidade, se os
seus conselhos não forem atendidos. Urgem medidas drásticas de proteção às reservas florestais, antes que
elas acabem, frente à sanha da motosserra e de voracidade de lucros imediatos.
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O Pantanal Mato-grossense é cantado em prosa e verbo. Têm sido assíduas as reportagens, na imprensa
nacional e estrangeira, sobre o seu tesouro natural. Mas, há sempre um toque de tristeza na revelação de que se
acham em processo de acelerada extinção algumas espécies animais, em virtude da ação destruidora do
homem. Caçadores e contrabandistas assolam o Pantanal. Convertem-no em terra arrasada. Exterminam de mil
modos o jacaré, a garça, a lontra, a anta, a capivara. Uns, em busca de couros, peles e plumagem, para
comércio. Outros, pelo mórbido prazer de matar. Em sua sabedoria, provocada pela experiência, o sertanejo nos
ensina que a terra paga com a mesma moeda o tratamento que recebe. No Pantanal, o tratamento tem sido
mau, irresponsável. Não nos admiremos se os campos encharcados se transformem, dentro de prazo não muito
remoto, em extensos desertos, sem flora e sem fauna. De pouco adiantará, então, o remorso entre o mal feito.
O Poder Público alega constantemente a escassez de recursos, para promover a defesa e a conservação dos
extraordinários “ninhos ecológicos” da Amazônia e do Pantanal. Forneçamos-lhes os recursos de que carece, ao
destinarmos um por cento do produto da arrecadação do imposto de renda e do imposto de produtos
industrializados para a guarda dessas insubstituíveis reservas naturais.
Parecer:
A ampliação das imunidades tributárias contraria tendência crescente que vem se manifestando, entre os
Constituintes, desde o início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além de
comprometer a meta de se reforçarem as finanças municipais e estaduais.
EMENDA:02190 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JARBAS PASSARINHO (PDS/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Art. 277. ........................
Incluir o termo "financeiras" na alínea "c" do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 277 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende, a Emenda, incluir a denominação "financeiras" às "instituições oficiais de fomento regional" da alínea
"c" do item I do art. 277 do Projeto de Constituição.
Contudo, atendendo ao disposto em várias Emendas, optamos pela substituição das "instituições oficiais" por
"governos dos Estados".
Pela rejeição.
EMENDA:02418 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Suprima-se o item II do art. 277.
Justificativa:
O item II do art. 277 contêm uma regra de natureza discriminativa, pois beneficia desigualmente aos Estados da
Federação.
Daí sua incompatibilidade com o princípio estabelecido no art. 257, § 1°, item II, que estipula como principal
objetivo dos Tributos promover o desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País.
A entrega de 10% do imposto sobre Produtos industrializados aos Estados e ao DF, proporcionalmente ao valor
das exportações de produtos manufaturados, acarretará um reforço de caixa muito mais significativo para os
Estados desenvolvidos.
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Ademais, esse mecanismo de participação atenta contra o espirito que sempre norteou o sistema: o de promover
uma redistribuição da renda nacional, mediante a transferência de recursos dos Estados mais ricos, para os
mesmos desenvolvidos.
Parecer:
A distribuição das competências e das receitas tributárias estabelecida no Projeto de Constituição, compôs um
sistema tributário capaz de prover as três esferas de poder político dos recursos necessários ao atendimento de
suas atribuições específicas. A alteração proposta poderá desequilibrar o sistema sugerido, com
comprometimento do alcance dos objetivos visados.
Pela rejeição.
EMENDA:02419 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o item I do art. 277.
Art. 277. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, trinta e três por
cento, na forma seguinte:
a) quatorze por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezessete por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
Justificativa:
A elevação dos percentuais dos Fundos de Participação (de 33% para 44% da arrecadação dos impostos de
renda e sobre produtos industrialização), somada à transferência de seis impostos federais à competência
tributária dos Estados e do Distrito Federal, é incompatível com os novos encargos financeiros atribuídos à União
nos artigos 328, 379 e 387 do Anteprojeto.
Portanto, propõe-se a manutenção dos percentuais de 14% e 17%, hoje vigorantes, respectivamente, para os
Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios, de modo a compatibilizar o item I do
art. 282 com o disposto nos artigos 374, 384 e 392.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:02649 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 277, inciso I alínea "a".
A alínea "a" do inciso I, do artigo 277, do
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação.
"Art. 277 - ................................
I - ........................................
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios."
Justificativa:
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Não se justifica a exclusão dos Territórios Federais no dispositivo que se pretende emendar, sendo objetivo da
presente emenda manter a redação da atual Constituição, tendo em vista que o FPE, destina-se também aos
Territórios.
Parecer:
Sendo, a administração dos Territórios, encargo da União não cabe a sua inclusão no Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, já que o custeio das atividades administrativas deverá correr à conta do
Orçamento Anual da União.
Pela rejeição.
EMENDA:02690 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Emenda supressiva/modificativa.
Dispositivos emendados:
Art. 272 (§ 1o.; § 1O, item II, a) e § 12 item V).
Art. 277 (item I e § 2o.).
Art. 266. (Item III).
a) Suprimam-se os dispositivos do anteprojeto
abaixo indicados:
I. § 1o., do art. 272.
II. alínea a, do Item II, do § 10, do art. 272.
III. Item V, do § 12, do art. 272.
IV. Item I e § 2o., do art. 277.
b) Dê-se, em consequência, a seguinte redação ao
Item III, do art. 266:
Art. 266. ..................................
II - instituir isenções de tributos de
competência estadual ou municipal, ressalvados os
casos de relevante interesse nacional, garantida a
indenização financeira dos Estados e Municípios
afetados, na forma da lei complementar.
Justificativa:
O Anteprojeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do Sistema
Tributário, Orçamento e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário nacional, as quais, por se
referirem a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir conjuntamente.
Com efeito, o Anteprojeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de produtos
industrializados (alínea a, item II, § 10, art.272) e serviços e outros produtos objeto de negociação com o Exterior
(item I, § 11, art.272), o que constitui nítida imperfeição de natureza técnica.
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita decorrente
da imunidade supracitada, o Anteprojeto incorre em novas distorções, quais sejam:
a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional, de até 5%,
sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, art.272);
b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinado aos
Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos industrializados, respeitado o limite
máximo de vinte por cento.
Ora, incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passiveis de mudanças com o
decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de Constituição.
Deste modo, devem ser transferidas para a legislação complementar as definições especificas acerca da
questão, as quais poderão variar e ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País.
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item II, do § 10,
do Art.272, e do item V, do § 12, do Art.272, prevendo-se, compensatoriamente, dispositivo que obrigue a União
a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundo de isenções totais ou parciais de impostos
concedidos por interesse nacional, de conformidade com o que dispuser a lei complementar.
Prevalecendo nossa sugestão, a lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de benefício fiscal
ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro, estabeleceria a forma e os
montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, de modo que não sejam estes prejuízos,
como anualmente, com perdas irreparáveis de receita.
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para a instituição do adicional de 5% do
imposto de renda e a criação do fundo de ressarcimento das exportações.
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Se, por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto da arrecadação do IPI para o Estado
onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de receita da União, e não
de compensação de perda de arrecadação, lembrando que para isto existem os Fundos de Participação, além do
que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os Estados mais ricos do País. Ressalta-se que São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse
imposto em 1986. Carece, pois, de sustentação o item II, do Art.282 do Anteprojeto.
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, sujeitos a uma guerra
fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacional.
Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a União, de
um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro.
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os Estados,
mesmo porque somente aqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) contrariam com potencial
significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União.
Parecer:
Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é de que a
matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:02798 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA:
Modifique-se o art. 277 do Projeto de
Constituição, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 277. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste e no Pantanal, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
A União entregará 47% dos já estabelecidos 46% no Anteprojeto de Constituição. A modificação que se pretende
vai buscar no bolo da arrecadação tributária da União apenas 1% a mais, elevando o percentual que beneficiará
o Pantanal da política de fomento, através de respectiva instituição oficial.
Não adianta criar para o nosso Pantanal o chavão de “Relicário da Humanidade” ou “Santuário Ecológico”, se
não contarmos com programas especiais que promovam a manutenção do processo ecológico essencial do
Pantanal e garanta o manejo, também ecológico, das espécies e ecossistemas, com a existência de planos e
programas relativos à utilização do Pantanal.
Os pantaneiros que atravessam gerações e gerações defendendo e preservando a área que lhes pertence estão
se sentido impotentes para que possam dar prosseguimento à cultura milenar recebida dos seus ancestrais. Só o
pantaneiro conhece sua verdadeira realidade, mas ele também se ressente da inexistência de programas
especiais que lhes assegurem essa sobrevivência com seus valores culturais e econômicos da região pantaneira
– Mar de Xaraés.
Bancos estrangeiros, estão interessados na aplicação de recursos no Pantanal. Inúmeros estudos estão sendo
viabilizados nesse sentido. Porem nossa iniciativa deve estar presente, mormente quando se destina as duas
regiões merecedoras da melhor e especial atenção: Norte e Nordeste.
Por que não o Pantanal, também vez que estamos buscando justiça ao Pantanal e aos Pantaneiros valorosos.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
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alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:03138 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALOYSIO CHAVES (PFL/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Artigo 277
Incluir o termo "financeiras' na alínea "c'
do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 277 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende, a Emenda, incluir a denominação "financeiras" às "instituições oficiais de fomento regional" da alínea
"c" do item I do art. 277 do Projeto de Constituição.
Contudo, atendendo ao disposto em várias Emendas, optamos pela substituição das "instituições oficiais" por
"governos dos Estados".
Pela rejeição.
EMENDA:03670 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALMIR GABRIEL (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
TÍTULO VII - Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I - Do Sistema Tributário Nacional
SEÇÃO VI - Da repartição das receitas
tributárias
ARTIGO 277
Incluir o termo "financeiras' na alínea "c"
do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 277 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do projeto pela
eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis.
Pela rejeição.
EMENDA:03968 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
GERSON PERES (PDS/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS:
Título VII - Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI - Da repartição das receitas tributárias
Artigo 277
Incluir o termo "financeiras" na alínea "c"
do inciso I.
Justificativa:
O item “c” do inciso I do Art. 277 tem como objetivo destino uma parcela dos recursos originários da arrecadação
da União às Regiões Norte e Nordeste, através de seus Bancos Regionais, cabendo, então, a inclusão do termo
“financeiras” de forma a uniformizar a redação deste artigo com o texto restante, especificamente quanto aos
artigos do Capítulo III que trata do Sistema Financeiro oficial.
Parecer:
Pretende, a Emenda, incluir a denominação "financeiras" às "instituições oficiais de fomento regional" da alínea
"c" do item I do art. 277 do Projeto de Constituição.
Contudo, atendendo ao disposto em várias Emendas, optamos pela substituição das "instituições oficiais" por
"governos dos Estados".
Pela rejeição.
EMENDA:05536 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CHAGAS DUARTE (PFL/RR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
EMENDA ADITIVA AO ART. 277 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO E, POR CORRELAÇÃO, AO ART. 461.
"Art. 277. A União entregará:
I - ........................................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
b) ..........................................
c) ..........................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
§ 1o. ......................................
§ 2o. ......................................
§ 3o. Os Estados e os Territórios entregarão
aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do item II
deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do art. 276.
............................................
Art. 461. ..................................
§ 1o. ......................................
I - ........................................
II - as normas relativas ao Fundo de
Participação dos Estados, Distrito Federal e dos
Territórios e ao Fundo de Participação dos
Municípios, que observarão as seguintes
determinações:
a) ..........................................
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b) o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios será elevado de um ponto
percentual no exercício financeiro de 1989 e, a
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto
percentual por exercício, até 1992, inclusive,
atingindo o percentual estabelecido na alínea "a"
do item I, do art. 277."
Justificativa:
A partir de 1º de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional nº 5, de 28 de junho de 1975, os Territórios
Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal.
É inegável que a justa e oportuna previdência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e social dos
Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de recursos,
independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, Rondônia, já é Estado; outros dois, Amapá e
Roraima, encontram-se em condições de serem transformados, tanto que o Projeto de Constituição acolheu a
legítima aspiração dos amapaenses e roraimenses.
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal,
pois têm administração própria, representação política e Municípios, com Prefeitos e Vereadores eleitos pelo
povo, e fazem parte de regiões que mais necessitam de recursos para desenvolver-se e manter a integridade do
território nacional.
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento dos produtos da arrecadação do IPI,
destinados aos Estados, de acordo com o item II do art. 213, sob pena de seus Municípios ficarem prejudicados
em relação aos demais, que receberão vinte e cinco por cento dessa participação.
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam,
necessariamente, ser definidos como unidades da Federação, embora pretendamos ver restabelecida a redação
do art. 1º da atual Constituição, que assim os considera, e que foi inexplicavelmente modificada no art. 2º do
Substitutivo, que os excluiu, assim como ao Distrito Federal da União indissolúvel que, sob o regime
representativo, constitui a República Federativa do Brasil.
A despeito da confusão estabelecida no Projeto quanto a união indissolúvel que constitui a República Federativa
do Brasil (art. 2°) e à figura da União, compreendida na organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil (art. 49), na verdade os Territórios, assim como o Distrito Federal, integram a concepção
jurídica da união de elementos que constituem a República Federativa do Brasil. Para integrarem a União (art.
49, § 2°), ou dela ser capital (art. 49, § 1°) os Territórios e o Distrito Federal antes, necessariamente, fazem parte
da união indissolúvel (art. 2°), sob pena de ficarem “em órbita”, excluídos da definição constitucional do que é a
República Federativa do Brasil.
Como integrantes da união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, ao lado dos Estados e do
Distrito Federal, os Territórios devem, em tudo, ser com eles tratados em igualdade de condição.
São essas as razoes que me dão certeza do acolhimento da presente Emenda.
Parecer:
A Emenda pretende incluir os Territórios Federais na repartição dos impostos federais prevista no art. 277 do
Projeto.
Tratando-se de entidades que integram a União, descabe a proposição.
Pela rejeição.
EMENDA:05747 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILSON MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Aditiva/Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 277, do Projeto de Constituição
Dê-se nova redação ao dispositivo mencionado,
para que fique constando a seguinte redação:
"Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, da forma seguinte:
a) vinte inteiros e cinco décimos por cento,
ao fundo de participação dos Estados e do Distrito
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Federal:
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) um por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
d) dois por cento para aplicação na região do
Pantanal Mato-grossense e Centro-Oeste, através de
convênios com os Governos Estaduais e repasse à
rede bancária oficial".
Justificativa:
Em várias passagens o projeto, cuida da proteção ao meio ambiente e da ecologia. Entretanto, no caso
específico do Pantanal, o que se verifica, na prática, é a absoluta falta de meios para preservar a região, hoje
considerada patrimônio da humanidade. Os Governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não dispõem de
meios materiais para um policiamento permanente na área. Enquanto os depredadores, especialmente os
grupos de extermínio de jacarés (coureiros), estão agindo de modo organizado, utilizando lanchas, aviões,
armamento pesado, a polícia realiza o combate a essa criminalidade valendo-se de embarcações pequenas e
viaturas imprestáveis, quando deveria fazê-lo através de helicópteros e outros meios que, pelo menos, colocasse
a força pública no mesmo nível dos criminosos. Com efeito, com a máxima urgência, impõe-se a viabilização real
e efetiva da preservação do santuário ecológico do Pantanal. Só o rigorismo da legislação (p.e., inafiançabilidade
dos crimes ecológicos) não é suficiente. De nada adianta prender e condenar o indivíduo que já eliminou, p.e.,
uma espécie inteira da fauna, impossível de ser reposta. A punição exemplar do predador é positiva. Entretanto,
a prevenção, através de policiamento extensivo, permanente, competente, com meios e armamentos, é o que
precisa ser implementado. Isso só ocorrerá se a União reservar recursos do Tesouro para tal fim. É justo que o
Nordeste seja contemplado na partilha da arrecadação. Igualmente justa, porém, é a contemplação do Pantanal
e do Centro-Oeste, diante da necessidade de estímulo do desenvolvimento da região, hoje a grande fronteira
agrícola do País.
Parecer:
Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para atendimento dos respectivos encargos.
Pela rejeição.
EMENDA:06179 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSMIR LIMA (PMDB/AC)
Texto:
Modifica as letras a, b e c do Item I do art.
277, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:
"Art. 277 ..................................
I ..........................................
a) Vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) Vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento."
Justificativa:
É fato inegável que nosso País apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões
apresentam altos índices de desenvolvimento econômico e social, outras regiões permanecem à margem desse
desenvolvimento, com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização de suas matérias primas,
pequena renda per capita, e consequentemente, baixo padrão de vida de suas populações.
Minha sugestão tem como objetivo a descentralização de recursos, no sentido de que, a dada a solidariedade
nacional, formara da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que estabeleçamos mecanismos de
compensação das desigualdades, mantenha-se o sistema já existente, aperfeiçoando-o, e tirem-se as riquezas
dos estados ricos para dá-los aos mais pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a
educação, a industrialização a agricultura, etc. de tal forma que um dia, o mais cedo possível, eles também serão
geradores de recursos.
O País precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos geradores pelo esforço de toda
a nação da forma mais equitativa.
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Necessário se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de reforma tributária que visem uma melhor
distribuição regional dos recursos nacionais.
Parecer:
Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para atendimento dos respectivos encargos.
Pela rejeição.
EMENDA:06519 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 277 do Projeto, mais o seguinte parágrafo:
" § - Aos municípios, onde se localizem
instalações portuárias ou entrepostos de
distribuição de derivados de petróleo será, na
forma de lei federal, atribuída participação
específica na arrecadação dos tributos incidentes
sobre serviços portuários e sobre a
comercialização de combustíveis e lubrificantes."
Justificativa:
Os municípios que a emenda visa contemplar suportam, em razão dos encargos de toda ordem decorrentes da
localização em seus territórios de instalações portuárias e entrepostos de distribuição de derivados de petróleo,
pesado no ônus nos setores da saúde, desenvolvimento urbano, marítimo, sistema viário, segurança, prevenção
de acidentes ecológicos e correção de seus efeitos.
Esse ônus se reflete na despesa pública.
É justo, pois que lhes seja assegurada uma fonte adicional de receita.
Parecer:
É incabível, a nível de norma constitucional, a vinculação de receitas tributárias a setores ou áreas tão
específicas quanto as instalações portuárias ou entrepostos de distribuição de derivados de petróleo.
EMENDA:06548 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Dê-se ao inciso I do art. 277 a seguinte redação:
Art. 277 - A União entregará:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento na seguinte forma:
a) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste através das
respectivas instituições oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
O substitutivo mantem na integra, a distribuição dos recursos da união para contemplar o Fundo de Participação
dos Estados e Municípios retirando, apenas, meio por cento dos recursos que seriam destinados aos Estados e
meio por cento dos recursos dos municípios para, a exemplo do que se prevê para as regiões norte e nordeste,
contemplar também a região Centro-Oeste.
A ação planejada do Estado na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região centro-oeste do País
justifica-se pela necessidade de desenvolver e ampliar as oportunidades na mais nova fronteira do País.
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Apesar de ser uma região de grande potencial econômico caracteriza-se pela sua grande extensão territorial,
pelos grandes desníveis sociais e econômico e pelo elevado investimento em infraestrutura necessário ao
aproveitamento de suas riquezas.
Por outro lado, o pleno desenvolvimento do Centro-Oeste contribuirá decisivamente para o maior crescimento da
economia brasileira, em função de suas potencialidades e capacidades de resposta econômica, e para melhor
equilíbrio social da Nação, extinguindo as tensões advindas de disputas fundiárias e da posse de terra. Contribui,
também, na manutenção e consolidação de nossas fronteiras.
Parecer:
A Região Centro Oeste, a despeito de possuir, também vastas áreas de absoluta falta de desenvolvimento
econômico, tem a vantagem de abrigar a Capital Federal, de onde se irradiam estímulos ao desenvolvimento e
para onde convergem recursos capazes de possibilitar obras de infraestrutura que podem beneficiar toda a
Região. Torna-se, assim, dispensável a destinação específica de recursos, a nível constitucional.
EMENDA:06881 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSVALDO BENDER (PDS/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, ITEM I
LETRAS: a e c
Art. 277 - ..................................
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, sessenta e seis
por cento na forma seguinte:
a) trinta e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
É preciso dar aos Estados e Municípios melhores condições financeiras, com uma melhor distribuição da renda.
Para isto, nada melhor do que conceder-lhes um pouco mais daquilo que é arrecadado dentro do seu próprio
território.
Parecer:
Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para atendimento dos respectivos encargos.
Pela rejeição.
EMENDA:06946 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAUL BELÉM (PMDB/MG)
Texto:
Dispositivo Emendado: Artigo 277
No Art. 277, item I e sua letra b do
Projeto de Constituição, substituam-se 46% e 22,5%
por 57% e 33,5% respectivamente.
Justificativa:
Os Municípios reclamam substancial participação nas receitas provenientes do imposto de renda e do imposto
sobre produtos industrializados. É na competência do Município que se encontram as maiores necessidades da
população e as mais expressivas exigências da comunidade, reclamando urgentes soluções, com grandes
encargos financeiros.
Parecer:
Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para atendimento dos respectivos encargos.
Pela rejeição.
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EMENDA:06951 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAUL BELÉM (PMDB/MG)
Texto:
Dispositivo Emendado: Artigo 277
Dê-se a letra b do item I do Art. 277 do
Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 277 - ..................................
b - trinta e três inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
O percentual estabelecido nesta Emenda traria desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos Municípios
para atendimento dos respectivos encargos.
EMENDA:06959 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EVALDO GONÇALVES (PFL/PB)
Texto:
Dá nova redação ao artigo 277, Seção VI,
Capítulo I, Título VII, do Projeto de Constituição:
"Artigo 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza sobre
produtos industrializados, cinquenta por cento, na
forma seguinte:
a) - vinte inteiros por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) - vinte e cinco inteiro por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios.
c) - dois inteiros por cento para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de formação regional;
d) - três inteiros por cento para aplicação
em programas de construção de pequenos e médios
açudes, de irrigação dos mananciais existentes,
mediante Plano de Aplicação apresentados pelos
Estados e Municípios inseridos na Região Nordeste
do Brasil.
Justificativa:
Temos que descentralizar a Administração Pública, dando autonomia aos Estados, aos Territórios e Municípios
brasileiros. Não se concebe mais que a União seja árbitro supremo de tudo, neste País. É resquício do
autoritarismo que terá que ser abolido, com a Nova Constituição. Espero o aproveitamento desta Proposta
Constitucional, por parte de todos os Senhores Constituintes.
Parecer:
O nobre Constituinte Evaldo Gonçalves quer aumentar de 46% para 50% a parte que a União deveria entregar
aos Estados e Municípios da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre Renda
e Proventos. O Fundo de Participação dos Estados receberia 20% ao invés de 21,5%; o Fundo de Participação
dos Municípios teria um aumentada sua participação de 22,5% para 25%; as regiões Norte e Nordeste
permaneceriam com um adicional de 2%; o complemento de 3% (acrescentado pela emenda), seria destinado a
programas de construção de pequenos e médios açudes e para irrigação dos mananciais existentes, mediante
aplicação pelos Estados e Municípios inseridos na Região Nordeste.
A matéria é de decisão essencialmente política. A minuta de nova versão para o Projeto de Constituição, da
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Comissão de Sistematização, repete os percentuais e a distribuição do texto anterior. E segundo a orientação
recebida, dever ser rejeitadas emendas divergentes com o novo texto.
EMENDA:06963 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EVALDO GONÇALVES (PFL/PB)
Texto:
Acrescentar ao item I do art. 277, Seção VI,
Capítulo I, Título VII, do Projeto da Constituição, a seguinte alínea:
d) - três inteiros por cento para aplicação
em programas de construção de pequenos e médios
açudes, e de irrigação dos mananciais existentes,
mediante Plano de Aplicação apresentado pelo
Estado e Municípios inseridos na Região Nordeste do País.
Justificativa:
Está provado que o problema maior do Nordeste ainda é a construção de açudes. Agora, não mais os grandes
açudes. Estes já estão quase todos construídos, embora não, de todo, aproveitados com programas de irrigação.
O de que precisamos é um programa efetivo de irrigação para os mananciais já construídos e da construção de
pequenos e médios açudes, visando à regularização dos rios que, há séculos engordam as águas dos mares.
Até hoje não tivemos, no Nordeste, uma política de Recursos Hídricos. Tudo tem sido feito aleatoriamente, como
se não fossemos filhos de uma mesma pátria. A solução que propomos: vinculação de recursos para resolver,
em definitivo, o problema do Nordeste.
Parecer:
A vinculação de receitas tributárias a programas específicos de investimento, a nível constitucional, criaria
norma excessivamente rígida para a adequação do uso dos recursos à dinâmica da realidade.
EMENDA:07017 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado - Artigo 277
As alíneas A, B e C, do item I, do Artigo
277, terão a seguinte redação:
a) dezoito por cento do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte por cento do Fundo de Participação
dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
Não há por que marginalizar a Região Centro-Oeste dente aquelas que exigem uma contribuição maior da União
para seu processo de sustentação e desenvolvimento econômicos.
Não incluir o Centro-Oeste, Região carente de recursos federais e a única capaz de responder de imediato o
apoio financeiro, é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer na Lei Maior.
Parecer:
A Região Centro Oeste, a despeito de possuir, também vastas áreas de absoluta falta de desenvolvimento
econômico, tem a vantagem de abrigar a Capital Federal, de onde se irradiam estímulos ao desenvolvimento e
para onde convergem recursos capazes de possibilitar obras de infraestrutura que podem beneficiar toda a
Região. Torna-se, assim, dispensável a destinação específica de recursos, a nível constitucional.
EMENDA:07465 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DORETO CAMPANARI (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO: Dá nova redação ao item I do artigo 277:
"Art. 277....................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, serão
distribuídos da seguinte forma:
a) 20% para os Estados, Distrito Federal e
Territórios;
b) 30% para os Municípios".
Justificativa:
A ideia consiste em estabelecer uma nova distribuição do produto da arrecadação dos tributos atualmente
denominados de renda e sobre produtos industrializados, naturalmente aumentando a participação dos Estados
(bem como do Distrito Federal e dos Territórios) e dos Municípios.
Ressalte-se, outrossim, que a nossa proposta despreza a vigente destinação de dois por cento dos ditos tributos
para o chamado Fundo Especial que, na verdade, nunca foi regulamentado e nem se sabe a que finalidade
serve.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União a ser partilhado com as unidades
federadas e a parcela a ser aplicada nas Regiões Norte e Nordeste, previsto no Artigo 277, I, do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, a fim de aumentar a participação dos Municípios.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos, que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio e conflita com a opinião expressa pela maioria dos
Constituinte que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:07595 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS COTTA (PMDB/MG)
Texto:
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277
Dê-se a letra b do item I do Art. 277 do
Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 277 - ..................................
b - trinta e três inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União a ser partilhado com as unidades
federadas e a parcela a ser aplicada nas Regiões Norte e Nordeste, previsto no Artigo 277, I, do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, a fim de aumentar a participação dos Municípios.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos, que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio e conflita com a opinião expressa pela maioria dos
Constituinte que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:07597 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS COTTA (PMDB/MG)
Texto:
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277
No Art. 277, item I e sua letra b do Projeto
de Constituição, substituam-se 46% e 22,5% por 57%
e 33,5% respectivamente.
Justificativa:
Os Municípios reclamam substancial participação nas receitas provenientes do imposto de renda e do imposto
sobre produtos industrializados. É na competência do Município que se encontram as maiores necessidades da
população e as mais expressivas exigências da comunidade, reclamando urgentes soluções, com grandes
encargos financeiros.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União a ser partilhado com as unidades
federadas e a parcela a ser aplicada nas Regiões Norte e Nordeste, previsto no
Artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a fim de aumentar a participação dos
Municípios.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos, que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio e conflita com a opinião expressa pela maioria dos
Constituinte que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:07622 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EUNICE MICHILES (PFL/AM)
Texto:
Dá nova redação ao item I do art. 277:
Art. 277
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) ........................
b) ........................
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional".
Justificativa:
Agravam-se constantemente as disparidades regionais e cresce, a cada dia, o fluxo de migrantes para as
grandes metrópoles do Centro-Sul. Consequentemente, ampliam-se desmesuradamente os problemas e as
tensões urbanas. A administração das grandes cidades tornou-se caótica, onde cada centavo aplicado atrai mais
migrantes, gerando a necessidade de aplicar novos recursos.
Esse círculo vicioso só pode ser rompido pela aplicação maciça de recursos nas regiões de emigração, para
nelas reter os emigrantes ou em polos alternativos, que tenham capacidade ambiental para receber acréscimos
populacionais. Criar condições para reter o homem no Nordeste ou encaminhá-lo a uma vida condigna na
Amazônia, constituem, pois, soluções que se completam e que não se excluem, mas que devem ser implantadas
simultâneas e paralelamente.
Para isso, entretanto, são necessários recursos financeiros que nenhuma daquelas duas regiões pode dispor no
momento. Cumpre à União fornece-los, mesmo porque, assim fazendo, aliviará as metrópoles sulistas do ônus
de atender à crescente massa de migrantes que para lá se dirigem.
Três por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados constituem o mínimo necessário para que se possa através dessas aplicações,
melhorar as condições de vida naquelas regiões, de modo a reduzir e redirecionar os fluxos migratórios.
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Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:07623 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EUNICE MICHILES (PFL/AM)
Texto:
Acrescente-se o seguinte artigo no Título X,
das disposições transitórias; onde couber:
"Art. - cinco por cento do percentual
estabelecido na letra "c", do item I, do Art. 277,
serão destinados obrigatoriamente, pelo prazo de
20 anos, a projetos vinculados à Zona Franca de
Manaus".
Justificativa:
A letra “C” do item I, do Art. 277 prevê a destinação de dois por cento da arrecadação do Imposto sobre Renda e
Proventos e do Imposto sobre Produtos Industrializados para a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através
de suas instituições oficiais de fomento regional.
A Emenda pretende que um quarto destes recursos sejam obrigatoriamente durante 20 anos, direcionados para
aplicação em projetos vinculados à Zona Franca de Manaus.
Trata-se de uma disposição transitória que, se aprovada, dará à Zona Franca o respaldo financeiro que lhe
permitirá caminhar para sua consolidação definitiva. É preciso manter vivo o clima de solidariedade que inspirou
a criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é um projeto vitorioso que mercê o apoio da Assembleia
Nacional Constituinte.
Parecer:
Pela rejeição. A sugestão contida na emenda parece-nos conveniente, mas para figurar em lei ordinária, não
sendo necessário elevá-la à categoria de norma constitucional.
EMENDA:07626 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EUNICE MICHILES (PFL/AM)
Texto:
Dá nova redação ao item I, do art. 277:
"Art. 277
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) ......................
b) ......................
c) um inteiro e cinco décimos por cento para
aplicação na Região Norte, através de suas
instituições oficiais de fomento regional.
d) um inteiro e cinco décimos por cento para
aplicação na Região Norte, através de suas
instituições oficiais de fomento regional."
Justificativa:
A letra “c”, do item I, do art. 277 prevê a destinação de 2% da arrecadação do IPI e do imposto de Renda para
aplicação nas Regiões Norte e nordeste, através de suas instituições oficiais de fomento.
Referido dispositivo pretende substituir o atual Fundo Especial e o faz com vantagem. Ao invés dos recursos
serem liberados caso a caso pelo Governo Federal, numa política de clientelismo, as instituições oficiais de
fomento regional e que farão a aplicação.
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Historicamente o Fundo Especial tem sido distribuído na proporção de três quartos para o Nordeste e um quarto
para a Região Norte.
A Emenda preserva o percentual destinado ao Nordeste mas eleva a aplicação destinada à Região Norte para o
mesmo percentual.
Entendo que ambas as Regiões merecem a alocação de recursos que permitam buscar o fim dos desequilíbrios
regionais e o consequente fortalecimento de Federação.
Parecer:
A distribuição das competências e das receitas tributárias estabelecida no Projeto de Constituição, compôs um
sistema tributário capaz de prover as três esferas de poder político dos recursos necessários ao atendimento de
suas atribuições específicas. A alteração proposta poderá desequilibrar o sistema sugerido, com
comprometimento do alcance dos objetivos visados.
Pela rejeição.
EMENDA:08282 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENATO JOHNSSON (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA: Dê-se ao inciso I, do
art. 277, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 277 - A União entregará
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, sessenta e seis
por cento, na seguinte forma:
a) trinta e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) um por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A repartição das receitas tributárias entre União, Estados e Municípios deve ser equânime. As responsabilidades
nos diversos níveis exigem que haja uma melhor divisão fortalecendo Estados e Municípios.
A diminuição dos recursos da União irá, por sua vez, restringir a atividade do Governo na área econômica e
forçar a redução do déficit público.
A boa aplicação de recursos pelos Estados e Municípios irão melhorar as funções básicas do poder público no
campo da saúde, educação, segurança, justiça, transporte, energia elétrica, etc.
Parecer:
O eminente Constituinte Renato Johnsson quer elevar de 46% para 66% a parte que a União deveria entregar
aos Estados e Municípios do produto do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre Renda e
Proventos (art. 277-I)
O Fundo de Participação dos Estados passaria de 21,5% para 32%; o Fundo de Participação dos Municípios
cresceria de 22,5% para 33%; e a parcela destinada, por acréscimo, às regiões Norte e Nordeste diminuiria de
2% para 1%.
A minuta para o novo texto preparada pela Comissão de Sistematização mantém os percentuais do Projeto
anterior. Segundo a orientação recebida, devem ser rejeitadas as emendas conflitantes com esse texto,
especialmente quando a matéria é de decisão política.
EMENDA:08573 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILSON MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Aditiva/Modificativa
Dispositivo emendado: art. 277 do Projeto de Constituição
Dê-se nova redação ao dispositivo emitido,
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para que fique assim redigido:
"Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, da forma seguinte:
a) vinte inteiros e cinco décimos por cento,
ao fundo de participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento, para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento:
d) um por cento, para aplicação na região do
Pantanal Mato-grossense e Centro-Oeste, através de
convênios com os Governos Estaduais e repasse à
rede bancária oficial".
Justificativa:
Em várias passagens o Projeto cuida da proteção ao meio ambiente e da ecologia. Entretanto, no caso
específico do Pantanal, o que se verifica, na prática, é a absoluta falta de meios para preservar a região, hoje
considerada patrimônio da humanidade. Os Governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não dispõem de
meios materiais para um policiamento permanente na área. O policiamento ostensivo, permanente, com
armamentos adequados, para prevenir a ação dos coureiros deve ser urgentemente implementado, o que se
conseguirá somente com o fornecimento de recursos pela União. O Nordeste está contemplado na partilha da
arrecadação. Nada mais justo que também o seja o Centro-Oeste e a região do Pantanal Mato-grossense.
Parecer:
A emenda objetiva vincular, pelo prazo que estabelece, parcela de receita tributária a destinação que
especifica.
Na hipótese, não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria conflita com a sistemática
geral adotada no Projeto da Comissão de Sistematização, em especial com a norma contida no artigo 288, IV.
A excessiva vinculação de receita a determinada finalidade, por outro lado, restringe a competência do Poder
Legislativo de deliberar sobre os gastos públicos e de se pronunciar sobre as prioridades da Administração.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.
EMENDA:09190 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda modificativa
Dispositivo emendado - artigo 277
As alíneas "a", "b", "c", do item I, do
artigo 277, terão a seguinte redação:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
Não se justifica marginalizar a Região Centro-oeste dentre aquelas que exigem uma contribuição maior da União
para seu processo de sustentação e desenvolvimento econômico.
Não incluir o Centro-Oeste, Região carente de recursos federais e a única capaz de responder de imediato o
apoio financeiro, é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer na Lei Maior. Há de se admitir que a
Região Centro-Oeste, embora carente, é a que melhor e imediata resposta dá aos problemas nacionais.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União a ser entregue para emprego nas Regiões
Norte e Nordeste, com vistas a incluir a Região Centro-Oeste.
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Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos, que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio e conflita com a opinião expressa pela maioria dos
Constituinte que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:09198 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 277, inciso I
Art. 277 - A União entregará:
I - ..........cinquenta por cento da seguinte
forma:
a - ......................
b - ......................
c - ......................
d - quatro por cento para o Fundo Nacional da
Reforma Agrária, a ser instituído nesta Constituição.
Justificativa:
Todo esforço de implantação de uma Reforma agrária do Brasil, só terá sucesso se houver recurso
comprometido e destinado através do orçamento da união, fixado via Constituição.
É necessário portanto que haja determinação política para concepção da viabilidade da Reforma Agrária.
Não basta o esforço de desapropriação de terra, se não encontrar recursos para assentamento dos
trabalhadores rurais.
Parecer:
A emenda objetiva vincular, pelo prazo que estabelece, parcela de receita tributária a destinação que
especifica.
Na hipótese, não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria conflita com a sistemática
geral adotada no Projeto da Comissão de Sistematização, em especial com a norma contida no artigo 288, IV.
A excessiva vinculação de receita a determinada finalidade, por outro lado, restringe a competência do Poder
Legislativo de deliberar sobre os gastos públicos e de se pronunciar sobre as prioridades da Administração.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.
EMENDA:09264 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 277
Modificativa no item I e aditiva na alínea d
Art. 277 - ..................................
I - Do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento na forma seguinte:
a - ........................................
b - ........................................
c - ........................................
d - dois por cento para aplicação na
Instituição responsável pelo Serviço de Extensão
Rural e Assistência Técnica prioritariamente ao
pequeno produtor.
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Justificativa:
Objetivando fortalecer a Extensão Rural brasileira, primordial instrumento da política agrícola nacional, o
Governo Federal, em 1975, criou a EMBRAER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural,
órgão de coordenação nacional, vinculada ao Ministério da agricultura, a qual sucedeu absorveu o acervo da
Associação Brasileira de Credito e Assistência Rural concomitantemente, por decorrência da mesma Lei, as
Unidades da Federação criaram empresas estatais, que sucederam às ACAR estaduais e que se associaram á
EMBRAER, constituindo-se no principal instrumento de extensão rural de cada unidade federada.
Este sistema conta hoje com cerca de 23.000 funcionários, sendo 13.000 técnicos, aproximadamente e está
presente em mais de 3.000 municípios brasileiros, em 25 Unidades da Federação, à exceção de São Paulo, que
ainda não formalizou sua adesão, embora esteja mantendo as negociações pertinentes.
São 1,3 milhões de produtores rurais (em sua quase totalidade, pequenos e médios), homens, mulheres e
jovens, assistidos por esse Sistema, através de um trabalho de natureza essencialmente educativo, que visa
despertar, encorajar a ampliar as habilidades e organização dos agricultores e suas famílias, para melhorarem
seus padrões de qualidade de vida.
As ações do Sistema EMBRAER abrangem uma grande faixa, que compreende a difusão de tecnologia
agropecuária para aumento da produção e produtividade agropecuária, a conservação dos recursos naturais, a
capacitação da mão-de-obra rural, a organização dos produtores, a orientação em comercialização agrícola,
entre outras além de orientações na área complementar da economia doméstica, especialmente nos aspectos
relacionados com a saúde e alimentação da família e da comunidade rural.
Todos os grandes programas e projetos governamentais ligados a agropecuária têm, na Extensão rural, um dos
principais instrumentos da execução. Dentre eles, podem-se destacar a Reforma Agrária, a Conservação de
Solos e as Microbianas, o estoque regulador de carne por engorda em confinamento, a irrigação e drenagem, a
racionalização do uso de defensivos, a agricultura orgânica, entre outros.
Com a institucionalização da Extensão Rural, através da criação da EMBRATER e das EMATER estaduais,
todavia, não se obteve a almejada estabilidade orçamentária. Por ser um serviço voltado prioritariamente para os
pequenos produtores, de cunho eminente social, a Extensão Rural não gera renda própria, necessitando, para
sua manutenção, de transferências governamentais e de convênios.
As dificuldades orçamentárias dos poderes públicos e das instituições convenentes têm levado a que os recursos
alocados a Extensão Rural sejam insuficientes para a ampliação dos serviços, de tal forma que apenas 26% dos
estabelecimentos agrícolas brasileiros são assistidos pelo Sistema EMBRATER, que é o maior dos sistemas
oficiais de Extensão Rural no Brasil.
Também as incertezas e deficiências orçamentárias trazem em decorrência, irregularidades no fluxo dos
recursos financeiros o que é particularmente danoso num serviço que atua regido pela sazonalidade da atividade
agrícola.
Dessa forma, justifica-se a presente proposta no sentido de que a Constituição Federal disponha que a União
Federal, os Estados, Territórios e Distrito Federal e os Municípios, à exceção das capitais e dos integrantes das
Regiões Metropolitanas, destinarão, anualmente, recursos financeiros de valor, no mínimo, equivalente a 2,0%
do produto da arrecadação dos impostos, para aplicação em Extensão Rural, de forma a assegurar a adequada
manutenção e operacionalização dos Serviços de Extensão e proporcionar sua gradativa ampliação aos níveis
requeridos pelo setor agrícola nacional.
Parecer:
O nobre Constituinte Jonas Pinheiro propõe seja aumentado de 46% para 48% a parcela que a União deveria
entregar aos Estados e Municípios do produto dos Impostos sobre Produtos Industrializados e Renda (art. 270,
item I). O complemento de 2% destina ao Serviço de Extensão Rural e Assistência Técnica para aplicação
prioritariamente ao pequeno produtor.
A matéria é de competência essencialmente política. E a minuta para o novo texto de Projeto da Comissão de
Sistematização repete os percentuais e a distribuição do texto anterior.
EMENDA:09289 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao art. 277 do Projeto de Constituição a seguinte redação:
Art. 277. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos de
sua competência (art. 270, I a V), cinquenta por
cento, na forma seguinte:
a) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
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Participação dos Municípios; e
c) cinco por cento para os Estados das
Regiões Norte e Nordeste.
II - ........................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. ......................................
§ 3o. ......................................
Justificativa:
Simulações com base no Projeto demonstram que os 44% destinados aos Fundos de Participação são ainda
insuficientes se quisermos reconstruir o sistema federativo e atingir a descentralização tributária.
Buscando esses objetivos, propomos o aumento para 45% na distribuição dos Fundos referidos nas
alíneas “a” e “b”.
Quanto à alínea “c”, o novo percentual, que visa também a atingir tais objetivos, traduz um incremento de 3% no
montante previsto exclusivamente para as regiões Norte e Nordeste, que será entregue aos Estados
diretamente, ao invés de para as “instituições oficiais de fomento regional”, as quais de resto, sequer são
identificadas.
Como se vê, a União ainda ficaria com 50% da receita dos impostos mencionados, e os estados do Nordeste e
do Norte receberiam apenas 5% além da partilha em comum.
Por tudo isso esperamos ver aprovada esta emenda.
Parecer:
Os percentuais estabelecidos nesta Emenda trariam desequilíbrio às receitas que a União entregaria aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para atendimento dos respectivos encargos.
Pela rejeição.
EMENDA:09290 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Acrescente-se aos arts. 277 do Projeto de
Constituição um parágrafo, que será o § 1o.,
renumerando-se os demais:
Art. 277 - ..................................
I - ........................................
A) ..........................................
B) ..........................................
C) ..........................................
II - ........................................
§ 1o. - Os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal serão destinados
exclusivamente às unidades da Federação com renda
per capita inferior à média nacional.
§ 2o. - ....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - ....................................
Justificativa:
O Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal se constitui, simultaneamente, em mecanismo de
equalização fiscal e redução das disparidades regionais de renda e desenvolvimento. É sabido que, hoje, mas
sobretudo após as reformas tributárias da nova Carta Magna, as disparidades tributárias tenderão a ser menores
que os desníveis de desenvolvimento. Nada mais justo, pois, do que destinar o Fundo aos Estados membros
com renda per capita inferior à média nacional. Esta será a forma de contribuir para uma maior homogeneização
das estruturas produtivas e de renda do País. Ainda assim, a fórmula de cálculo de renda per capita da unidade
federada poderá esconder um desenvolvimento artificial, típico do colonialismo interno que já castigou duramente
as Regiões Norte e Nordeste. Lei Complementar deverá estabelecer esta metodologia a partir das deduções de
transferências líquidas de renda para fora dos respectivos Estados.
Importa destacar que o próprio Projeto da Comissão de Sistematização de não situar o FPE e FP como
“pertencentes” a, respetivamente a Estados e Municípios. Eles estão indicados no artigo 277 e têm em vista
“promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios” (Art. 280, item II).
Mas como realizar o objetivo de diminuir as disparidades sem conceber instrumentos fiscais e programas de
governo voltados exclusivamente para fins redistributivos?
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Esta questão já foi amplamente discutida na Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas,
onde a apresentamos em EMENDA, tendo sido acolhida pela maioria de seus membros e o seu Relator.
Esperamos que a presente Emenda seja acolhida, porquanto objetiva estabelecer medida que efetivamente
contribui para atenuar os desníveis regionais e sociais de renda, através de uma justa redistribuição dos
recursos.
Parecer:
O eminente Constituinte Jutahy Magalhães quer acrescentar um parágrafo ao art. 277 do Projeto de
Constituição, dispondo que os recursos do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal serão
destinados exclusivamente às Unidades da Federação com renda per capita inferior à média nacional.
A proposta já fora objeto de tentativa em nível da Comissão do Sistema Tributário. O maior problema dela
consiste em que joga no mesmo nível Unidades da Federação que estão muito e pouco abaixo da média
nacional em renda per capita. Por isso não foi acolhida, e também porque desestimularia a subida da renda,
através de maior atividade ou criatividade.
Versão nova do Projeto preparado pela Comissão de Sistematização, recebida como roteiro, mantém o texto
anterior.
EMENDA:09323 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se à alínea c do Inciso I, do art. 277 a seguinte redação:
c) cinco por cento para aplicação das Regiões
Norte e Nordeste;
Justificativa:
Somente investimentos maciços e regulares permitirão desenclavar as Regiões Norte e Nordeste de seus
históricos descompassos de desenvolvimento. Já é tempo de se resgatar tal injustíssimo desequilíbrio.
Parecer:
O Eminente Constituinte Jutahy Magalhães pretende aumentar e 2% para 5% a parte do produto do Imposto
sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre Renda que a União deveria entregar para aplicações nas
regiões Norte e Nordeste.
Concomitantemente, suprime a intermediação obrigatória de Instituições Oficiais de fomento regional.
O assunto é essencialmente de decisão política. E a minuta de Projeto da Constituição da Comissão de
Sistematização mantém os 2% previstos no texto anterior.
EMENDA:09479 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VALTER PEREIRA (PMDB/MS)
Texto:
Introduz o § 4o. ao art. 277 do anteprojeto:
"Art. 277 - ................................
..................................................
§ 4o. - É vedada à União Federal a retenção
das quotas partes dos Estados e Municípios por
prazo superior a sessenta dias do recebimento do
tributo, sob pena de crime de responsabilidade da
autoridade responsável pelo repasse não efetuado.
Justificativa:
A defasagem entre as datas de recolhimento dos tributos e o seu repasse tardio tem sido fator de
empobrecimento dos Estados e Municípios.
Nesse lapso de tempo as quotas partes tem sido devoradas pela inflação que se tornou crônica em nossa
economia.
A presente emenda corrige essa injustiça.
Parecer:
Quer o nobre Constituinte Valter Pereira que seja aditado o § 4o. ao art. 277 do Projeto de Constituição,
vedando que a União retenha por mais de 60 dias as quotas partes dos Estados e Municípios, sob pena de crime
de responsabilidade da autoridade responsável pelo repasse não efetuado. Preocupa-se com o efeito
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desgastante da inflação sobre as participações devidas aos Estados e Municípios.
A preocupação é legítima, mas pode ser disposta em lei complementar, mesmo porque também ocorre nas
partilhas dos Estados aos Municípios.
Por outro lado, a autoridade responsável não deveria ser o chefe da repartição, porquanto irregularidade dessa
espécie normalmente parte de autoridade política maior.
EMENDA:09545 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP)
Texto:
Os dispositivos a seguir enumerados passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 257. ..................................
III - Contribuição de melhoria, pelo
benefício a imóveis, decorrentes da execução de
obras públicas."
"Art. 261. A União, os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal poderão instituir, além dos
que lhes são nominalmente atribuídos, outros
impostos, desde que não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios de impostos discriminados
nesta Constituição.
Art. 262. A União, os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos
compulsórios para atender a despesas
extraordinárias provocadas por calamidade pública,
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos
membros do respectivo Poder Legislativo."
"Art. 270. ..................................
§ 2o. ......................................
II - não incidirá sobre produtos
industrializados destinados ao exterior, bem como
a entidades públicas."
"Art. 272. ..................................
III - operações relativas à circulação de
mercadorias, realizadas por produtores,
industriais e comerciantes."
"Art. 273. ..................................
IV - Serviços de qualquer natureza.
§ 1o. O imposto de que trata o item I,
cobrado segundo planta genérica de valores,
fixados por ato do Poder Executivo, anualmente
revistos, será progressivo no tempo quando incidir
sobre área não edificada e não utilizada, de forma
que se assegure o cumprimento da função social da
propriedade.
§ 5o. Cabe à Lei Complementar:
I - indicar outros imóveis sujeitos ao
imposto de que trata o item I, excluindo-se sua
utilização efetiva ou potencial, da incidência do
imposto de que trata o item I do art. 272.
II - fixar as alíquotas máximas dos impostos
de que tratam os itens II e III deste artigo."
"Art. 277. ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos
ou valores mobiliários, cinquenta por cento na
forma seguinte:
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a) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;"
Suprima-se o art. 278.
"Art. 461. O Sistema Tributário de que trata
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março
de 1988.
II - ........................................
a) suprimir.
b) suprimir.
c) suprimir."
Justificativa:
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas Federais e
Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como o atendimento das
necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão vive, tem suas necessidades e
gera as riquezas da Federação.
Parecer:
A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação tributária,
como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos,
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação. Pela rejeição.
EMENDA:09849 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Acrescente-se ao § 2o. do art. 277 do Projeto
de Constituição da Comissão de Sistematização, a
cláusula "tendo em vista o equilíbrio sócioeconômico dos diferentes Estados"", com o que
citado dispositivo ficará assim redigido:
"§ 2o. - A nenhuma unidade federada poderá
ser destinada parcela superior a vinte por cento
do montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, tendo
em vista o equilíbrio sócio-econômico dos
diferentes Estados.
Justificativa:
Para a distribuição inicial dos 10% de IPI, o critério eleito foi o de proporcionalizá-lo às exportações de cada
Estado. Contudo, em relação à distribuição subsequente (isto é, a referente ao eventual excedente da
distribuição), não se fixou qualquer critério.
Diante dessa omissão, poderia vir a ser dotado inclusive o critério de dividir-se igualmente entre todos os
Estados – o que representaria inequivocamente uma injustiça para com os Estados carentes de recursos.
Daí a conveniência de introduzir-se a norma constante da presente Emenda, pela qual fica inviabilizado qualquer
critério que deixe de canalizar a maior parte desses recursos em favor dos Estados mais pobres.
Foi esta, aliás, a alternativa adotada pelo próprio projeto, no inciso II do art. 280, que se referiu de modo
expresso aos recursos dos Fundos previstos no item I do art. 277, deixando, porém, de estender a regra aos
outros itens ou parágrafos do mesmo artigo.
A presente Emenda pretende suprir a omissão, integrando o Projeto e evitando injustiças contra as Regiões
menos favorecidas. Por isso, esperamos o inteiro apoio dos Senhores Constituintes, o que significa mais uma
ação no sentido da eliminação das desigualdades regionais do País.
Parecer:
A entrega de parte do produto da arrecadação do IPI a que se refere o art. 277, item II, do Projeto de
Constituição tem caráter indenizatório, pela receita que as unidades federadas deixam de realizar, em virtude da
imunidade tributária, no âmbito do imposto sobre operações relativas à circunstância de mercadorias e prestação
de serviços, para as exportações de produtos industrializados. Consequentemente, o rateio da importância
destinada a esse fim deve dar-se entre os Estados exportadores desses produtos.
Pela rejeição.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 148

EMENDA:10106 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LAVOISIER MAIA (PDS/RN)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 277, inciso I letra "c" do Projeto
Constitucional passa a ter a seguinte redação:
c) cinco por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
As Regiões Norte e Nordeste continuam apresentando índices exagerados de pobreza e de miséria, em
contraste com as outras regiões, que tem melhor estrutura geoeconômica e melhor tratamento dado pelo
Governo Central.
Desde a Constituição de 1946, o Norte e o Nordeste passaram a ter um destaque constitucional para sua receita,
o que ainda hoje se justifica.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:10184 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado: Artigo 277
Substitua-se, pela redação abaixo, a da letra
C do inciso I do artigo 277 do Projeto da Comissão
de Sistematização:
Art. 277 - A União entregará:
c) Um por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento e irrigação, e um por cento
para aplicação na Amazônia e Pantanal
Mato-grossense, em defesa da fauna, da flora e do
patrimônio paisagístico.
Justificativa:
Sensibilizamo-nos com o drama permanente de pobreza e trabalho semiescravo nas regiões do Norte e
Nordeste. Vive-se ali intrigante paradoxo. Na Amazônia, esplendida bacia hidrográfica, floresta luxuriante e
jazidas de petróleo e minérios estratégicos. No Nordeste, ubérrimas terras ressecadas e subsolo igualmente rico,
onde vegeta população de rija tempera, mas com as energias dispersadas pelo marasmo, pelo sufocamento de
suas esperanças. Os nossos irmãos do Norte e Nordeste precisam ter outra vivência, novas e mais promissoras
perspectivas. Isso acontecerá desde que a Nação Brasileira vá ao seu encontro, estenda-lhes a mão, ajude-os a
sair da estagnação, para um futuro de dinamização das potencialidades jacentes, e de desenvolvimento
econômico generalizado, a par da execução de bem elaborados projetos de irrigação, que, ponto fim à tragédia
das secas prolongadas, transformem a terra comburida em geradora de abundantes riquezas. A destinação de
um por centro do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados constituirá prova evidente e irretorquível de como todos os brasileiros almejam a
modificação das estruturas antiquadas e obsoletas da economia do Norte e Nordeste e a prosperidade e a
felicidade do seu povo.
Cientistas repetem incessantemente que a floresta amazônica é o pulmão do mundo teimam em advertir que a
atmosfera que circunda o globo terráqueo já está se ressentindo como excesso de monóxido de carbono e
outras impurezas que recebe, e mostram-se pessimistas quanto ao estado de higidez da Humanidade, se os
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seus conselhos não forem atendidos. Urgem medidas drásticas de proteção às reservas florestais, antes que
elas acabem, frente à sanha da motosserra e de voracidade de lucros imediatos.
O Pantanal Mato-grossense é cantado em prosa e verbo. Têm sido assíduas as reportagens, na imprensa
nacional e estrangeira, sobre o seu tesouro natural. Mas, há sempre um toque de tristeza na revelação de que se
acham em processo de acelerada extinção algumas espécies animais, em virtude da ação destruidora do
homem. Caçadores e contrabandistas assolam o Pantanal. Convertem-no em terra arrasada. Exterminam de mil
modos o jacaré, a garça, a lontra, a anta, a capivara. Uns, em busca de couros, peles e plumagem, para
comércio. Outros, pelo mórbido prazer de matar. Em sua sabedoria, provocada pela experiência, o sertanejo nos
ensina que a terra paga com a mesma moeda o tratamento que recebe. No Pantanal, o tratamento tem sido
mau, irresponsável. Não nos admiremos se os campos encharcados se transformem, dentro de prazo não muito
remoto, em extensos desertos, sem flora e sem fauna. De pouco adiantará, então, o remorso entre o mal feito.
O Poder Público alega constantemente a escassez de recursos, para promover a defesa e a conservação dos
extraordinários “ninhos ecológicos” da Amazônia e do Pantanal. Forneçamos-lhes os recursos de que carece, ao
destinarmos um por cento do produto da arrecadação do imposto de renda e do imposto de produtos
industrializados para a guarda dessas insubstituíveis reservas naturais.
Parecer:
A ampliação das imunidades tributárias contraria tendência crescente que vem se manifestando, entre os
Constituintes, desde o início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além de
comprometer a meta de se reforçarem as finanças municipais e estaduais.
EMENDA:10267 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO)
Texto:
Dá nova redação ao inciso I do artigo 277 do
Projeto de Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização.
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e produtos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional."
Justificativa:
A destinação de parte dos recursos provenientes da receita dos impostos de renda e sobre produtos
industrializados a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de instituições de fomento regional, constitui,
sem dúvida, um passo importante para a redução das desigualdades regionais.
Contudo, a falta de inclusão da Região Centro-Oeste, entre as destinatárias dos incentivos, constitui gritante
injustiça e uma inadequação inominável. Não há quem ignore que essa Região possui vastíssima áreas
passiveis de imediato aproveitamento, dotadas de recursos naturais abundantes, grandes reservas minerais,
potencialidade energética e clima favorável à agricultura, inteiramente marginalizadas, com relação ao progresso
e os benefícios do desenvolvimento.
A alteração que propomos é no sentido de aumentar o referido percentual de dois para três por cento, com a
inclusão da Região Centro-Oeste. Assim, estaremos corrigindo a injustificável omissão, sem prejuízo dos
recursos já destinados às Regiões Norte e Nordeste, no texto atual.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:10383 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado. Art. 277, inciso I, alínea "a".
A alínea "a" do inciso I, do artigo 277, do
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 277 - ................................
I - ........................................
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios."
Justificativa:
Não se justifica a exclusão dos Territórios Federais no dispositivo que se pretende emendar, sendo objetivo da
presente emenda manter a redação da atual Constituição, tendo em vista que o FPR destina-se também aos
Territórios.
Parecer:
Sendo, a administração dos Territórios, encargo da União não cabe a sua inclusão no Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, já que o custeio das atividades administrativas deverá correr à conta do
Orçamento Anual da União.
Pela rejeição.
EMENDA:10455 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: artigo 277, inciso "c"
Art. 277 c) Cinco por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento.
Justificativa:
Visa a presente emenda reiterar nosso ponto de vista, segundo o qual deve haver diferenciação, pois eis que
hoje a Região Amazônica, representa o único espeço com que conta o País para abrigar seus excedentes
populacionais, trazendo sérios problemas para os governos estaduais, isto sem contar que a Região Amazônica
rica em minérios de toda a natureza a serem explorados, bem como a sua representação em aproximadamente
2/3 (dois terços) do Território Nacional.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:10729 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE ARBAGE (PDS/PA)
Texto:
Emenda Aditiva Modificativa
- Acrescer ao Art. 277 (caput) item com a
seguinte redação:
"III - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre importação de produtos estrangeiros e sobre
a exportação para o Exterior, de produtos
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nacionais ou nacionalizados, 20% (vinte por cento)
mediante rateio proporcional entre os Estados,
Distrito Federal e Territórios, que apresentarem
saldo anual positivo do valor de suas exportações
sobre o de suas importações, na forma prevista em
lei complementar, limitada a participação de cada
unidade Federada a trinta por cento do montante a
ser entregue, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes."
- Em consequência da alteração anterior,
modificar, complementando, o parágrafo 3o. do
mesmo artigo 277, com a adoção da seguinte redação:
"§ 3o. - Os Estados entregarão aos
respectivos Municípios, vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos dos itens II
e III deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do art. 276".
Justificativa:
O item II do art. 277 estabelece a participação em dez por cento, na arrecadação do IPI, dos Estados e Distrito
Federal proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, premiando o
esforço exportador.
Dentro dessa mesma diretriz, e esse é o objetivo da emenda, é justo e necessário ampliar a compensação as
Unidades Federadas que, além dos montantes exportados, oferecem divisas líquidas ao País, isto e, apresentam
valores de saídas para o Exterior, anualmente superiores aos valores das importações que realizaram no
período.
Essa participação adicional incidiria sobre os impostos vinculados ao Comércio Exterior (importação e
exportação), no percentual de vinte por cento e de forma similar à hipótese do item II (IPI) – limitado o valor
atribuível a cada beneficiária a trinta por cento do montante a ser entregue a garantida a participação dos
Municípios.
Essa providência compensatória impõe-se, além de sua intrínseca justiça, pois a imunidade tributária de que
gozam os produtos industrializados exportados, conduz a que – sobretudo em Estados menos desenvolvidos – a
produção resultante de grandes projetos que lá se implantam, voltados para o exterior, a quando de sua
comercialização, nenhum ou diminuto tributo ou benefício geram para o Erário e população locais.
Nesses casos, via de regra, são vultuosas das divisas geradas e reduzidas as importações efetivadas, nas
unidades produtoras e exportadoras. Dessa geração de divisas líquidas se aproveitam outras Entidades
Federativas.
Isso porque, nesses casos, as economias estaduais envolvidas, dadas as suas características, não tem
capacidade de absorver senão uma pequena parcela dessa massa de divisas.
Os maiores beneficiários dessa contribuição são, precisamente, os Estados mais desenvolvidos da Federação,
cujas econômicas, pelo seu grau de evolução, possuem aptidão para absorver, em seu próprio proveito, as
amplas vantagens decorrentes da maior disponibilidade cambial, agravando-se, desse modo, o indesejável
desequilíbrio econômico entre Estados e Regiões do País, um dos grandes desafios nacionais.
Observe-se, além disso, que não é só sob o aspecto econômico eu se coloca o problema. Também no que se
refere à receita tributária ocorre um ganho dos poucos Estados mais ricos em detrimento das finanças daqueles
que ensejam esses saldos das exportações sobre as importações, o que se agravará, a menos que se adotem
providencias constitucionais para, pelo menos, atenuar a distorção, a exemplo de outras medidas similares já
inseridas, como visto, no anteprojeto.
É que, face a imunidade tributária prevista na Constituição, o imposto sobre operações relativas a circulação de
mercadorias (ICM), tributo responsável pela quase totalidade da receita estadual, não incide sobre as operações
que destinem ao exterior produtos industrializados.
Desse modo, toda a produção industrial oriunda desses grandes projetos e de outras atividades também
voltadas para o comércio internacional, geral vultosíssima receita cambial e pouca ou nenhuma receita tributária
para o Estado produtor. Pelo contrário, os impostos que essa substancial produção, em um segundo momento
produzem, com utilização das divisas líquidas resultantes dos saldos antes referidos, destinam-se à União e aos
Estados mais desenvolvidos.
E que, de acordo com a sistemática vigente, e, também consagrado no anteprojeto, o imposto de importação
pertence a União e o ICM incidente sob a importação, ao Estado do domicílio do importador. Com estes, em
razão do maior nível de desenvolvimento econômico, se concentram em bem poucas Unidades Federadas,
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, a tais Estados será devido o tributo.
Objetiva a emenda corrigir, ou ao menos minimizar, os efeitos indesejáveis apontados através da instituição
proposta de mecanismo de compensação aos Estados que apresentem saldo positivo em sua balança comercial
com o exterior. Vale dizer, que contribuam com divisas líquidas para o orçamento cambial da União.
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A emenda não contraria – pelo contrário, fortalece – a sistemática constitucional do anteprojeto que adota, como
regra, a distribuição, pelos diversos níveis de governo, do produto da arrecadação dos impostos chamados
federais, sendo os de importação e exportação agora, por esta proposta, também integrados à sistemática.
Por outro lado, se cria, com a adoção da providência, uma fonte nova de receita para os Estados, sobretudo os
menos desenvolvidos que, na sua generalidade, apresentam saldo positivo em suas balanças comerciais com o
exterior, ao mesmo tempo que se estimula os governos estaduais a se engajarem mais firmemente no esforço
que se desenvolve no País na busca do maior incremento das exportações.
Enfim, privados Estados preponderantemente exportadores, pela sistemática vigente, da fruição de um ganho
tributário sobre os produtos que exportam e assegurado aos Estados importadores a posterior percepção de
impostos que tem por fonte aquelas exportações, a emenda ora apresentada constitui medida de inquestionável
justiça fiscal e cooperação federativa.
Parecer:
Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo.
EMENDA:11005 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILMA MAIA (PDS/RN)
Texto:
Adite-se ao Art. 277 o seguinte parágrafo:
§ 4o. - Os recursos arrecadados pela União
deverão ser distribuídos às pessoas políticas, de
acordo com o critério populacional.
Justificativa:
A Região Nordeste continua merecendo um tratamento especial, em face de miséria da maioria da população.
Fixar percentuais com base no PIB torna-se prejudicial para o Nordeste, que continua enfrentando problemas
sérios com a marginalização sempre cresce do seu povo.
Neste sentido, faz-se necessário este princípio, que vai iluminar todo o sistema tributário.
Parecer:
Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo.
EMENDA:11281 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, INCISO I E
ALÍNEA "C".
Dê-se nova redação ao Item I e respectiva
alínea "c", do art. 277 do Projeto de Constituição.
Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove
por cento, na forma seguinte:
a) ...................
b) ...................
c) cinco por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
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Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes,
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
Durantes as fases iniciais dos trabalhos Constituintes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a
Amazônia, de no mínimo cindo por cento do produto dos impostos federais, o que caracterizaria volume de
recursos necessários às exigências prioritárias ao desenvolvimento regional.
A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas acolheu parcialmente referida sugestão, ao
garantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao Norte e Nordeste, de dois por cento da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças igualmente acatou o dispositivo, também agora
inserido no anteprojeto que ofereceu o ilustre Relator da Comissão de Sistematização.
Há, portanto, verdadeiro consenso na Região de que as soluções para os reais problemas da Amazônia
requerem somas muito superiores àquelas que adviriam com o percentual ora estabelecido.
Daí a perseverança com que tendo lutado para dotar as áreas naus atrasadas do País, de verbas compatíveis
com suas necessidades, o que motivou emendar por mim apresentada e agora reiterada ao Plenário da
Assembleia Nacional Constituinte, na convicção de que a intensificação dos debates sobre o tema leve à
conscientização e, por conseguinte, à aprovação, desse dispositivo configurado em bases realísticas e na
problemática das desigualdades regionais de nosso País.
Permanecem presentes o espirito e os fundamentos da justificação que tenho apresentado, desde antes de
instalada a Constituinte, na defesa desta tese.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:12274 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados Art. 277, Inciso I, Alínea "C"
Acrescenta a palavra financeiras á alíneas
"C" do inciso I do artigo 277, que passa a
apresentar a seguinte redação:
Art. 277 ....................................
a) .....................
b) .....................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
A legislação pertinente, em que pese aos nobres propósitos do Autor, também é imprecisa, no que tange à
definição e abrangência do conceito de instituição financeira. A delimitação pretendida, portanto, há de ser feita a
nível da lei estadual.
Pela rejeição.
EMENDA:12282 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
MARCOS LIMA (PMDB/MG)
Texto:
No projeto de Constituição, elaborado pela
Comissão de Sistematização:
I - acrescente-se o seguinte item o art. 270:
"Art. 270. Compete à União instituir impostos
sobre:
............................................
VI - extração, circulação ou consumo de
minerais do País, enumerados em lei, imposto que
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas
operações, excluída a incidência sobre elas de
outros tributos.";
II - acrescente-se o seguinte item ao art. 277:
"Art. 277. A União entregará:
............................................
III - do produto da arrecadação do imposto
sobre minerais do País, setenta por cento para os
Estados e vinte por cento para os Municípios, nos
quais sejam produzidos os minerais.".
Justificativa:
1. O texto do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte,
suprime do Sistema Tributário Nacional o imposto único sobre minerais do País (IUM), de competência da União,
absorvidos os fatos incluídos no seu campo de incidência pelo imposto sobre operações relativas a circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços (ICMS).
2. A atividade de mineração é regida por lei federal, aplicada igualitariamente em todo o Território Nacional,
dependendo a exploração mineral de concessão da União. Assim sendo, a carga tributária incidente sobre a
atividade também deverá ser de competência federal, a fim de assegurar complementariedade à política mineral
do País.
3. O ICMS é um imposto regulado por lei estadual, que, se for aplicado à produção mineral com regras estaduais
diferenciadas, provocará desigualdades flagrantes no tratamento fiscal para produtos iguais. Muitas vezes um
mesmo corpo mineral se estende além da fronteira de um determinado Estado, situação na qual um mesmo
campo mineral, proveniente do mesmo jazimento, poderá ter carga tributária diferente quando de sua
exploração.
4. O IUM é, por definição, um imposto único e exclusivo, ou seja, incide uma só vez e exclui a cobrança de
qualquer outro tributo sobre as operações por ele alcançadas. Com a transformação em ICM, o bem mineral
ficará sujeito à carga adicional de outros impostos ou taxas, o que poderá inviabilizar certos empreendimentos,
em função do tratamento tarifário desigual ou até mesmo de carga tributária.
5. O IUM recolhido tem aplicação destinada ao fomento de atividade de mineração, ao passo que os recursos
oriundos do ICM têm aplicação genética. Isso implica, de forma indireta, em perda de benefício para o setor, já
carente de recursos, considerando que, entre outros, todas as empresas estaduais de mineração em atividade
valem-se dos recursos oriundos da parcela estadual do IUM (70%), dos quais são dependentes para sua própria
subsistência.
Essas, as razões que justificam a emenda aditiva ora proposta.
Parecer:
A Emenda objetiva incluir na competência da União os impostos sobre minerais do País, inseridos na
competência tributária dos Estados pelo Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.
A proposta, não obstante os elevados propósitos que a inspiram, conflita com a sistemática geral adotada no
Projeto.
A inclusão dos impostos incidentes sobre minerais no campo de incidência do imposto estadual sobre a
circulação de mercadorias tem a vantagem de torná-los não cumulativos, o que contribui para diminuir o caráter
regressivo do tributo.
Pela rejeição.
EMENDA:12362 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
-EMENDA ADITIVA
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Dispositivo emendado: Artigo 277
Inclua-se, na parte final da letra "a"" do
inciso I do artigo 277, depois da expressão "Fundo
de Participação"" dos Estados e do Distrito
Federal"" o que se segue:
Art. 277 - .....................
I - ..........................
a - ... e do Distrito Federal, sem
discriminação, em tempo algum, a qualquer deles;
Justificativa:
Ocorreu tentativa, na então Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, de fazer-se
discriminação, na Carta Magna, entre os Estados Federados, pelo alijamento de numerosos deste quanto ao
recebimento de alíquotas do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. Houve, em consequência,
forte reação dos que se pretendia prejudicar, o conspícuo Relator da Comissão de Sistematização aceitou as
sensatas ponderações dos mesmos, e retirou a determinação discriminatória do projeto constitucional. Como, na
letra “a” do inciso II do § 1° do artigo 461, fala-se que serão mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada
em vigor da lei complementar a que se refere o art. 280, item II, teme-se a recaída na intensão malévola e
excludente. É que dito artigo 280, e inciso II, declara que “cabe à lei complementar estabelecer normas em
relação à entrega dos recursos de que trata o art. 277, especialmente, sobre os critérios de rateio dos Fundos
previstos no seu item I, que serão distribuídos com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre
Estados e entre Municípios” Por essa razão, quer-se a definição de que, com ou sem lei complementar, não
haverá em tempo algum, discriminação a qualquer Estado Federado quanto à distribuição de percentuais do
Fundo de Participação estaremos apresentando, a propósito, e como complemento, emendas modificativas do
inciso II do artigo 280, e da letra “a” do inciso II do artigo 461.
O favoritismo de uns em detrimento de outros Estados estabelecer a desarmonia e a desunião no seio da família
brasileira, alvo dos que sonham com a desestabilização e com a anarquia.
Parecer:
O art. 280, item II, do Projeto de Constituição, consagra o princípio tradicional do nosso sistema tributário, no
sentido de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios tem, como objetivo primordial, a promoção do equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre
Municípios.
A alteração proposta na Emenda colide com o referido princípio básico.
Pela rejeição.
EMENDA:12992 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO FARIAS (PMB/PE)
Texto:
Introduza-se após o art. 277 do Projeto de Constituição o seguinte:
Art. (...) - Do produto de arrecadação do
Imposto de Importação, do Imposto de Exportação e
do Imposto sobre Operações de Câmbio, a União
destinará ao Fundo de Ressarcimento dos Estados e
Municípios, quantia igual ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias que, em virtude de
imunidade constitucional, deixar de ser arrecadado
na exportação de mercadorias para o exterior.
§ 1o. - Os recursos do Fundo a que se refere
este artigo serão distribuídos entre os Estados e
Municípios segundo os critérios de partilha
adotados para o Fundo de Participação dos Estados
e Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios, respectivamente.
§ 2o. - A Lei poderá criar outras fontes de
recursos o Fundo de Ressarcimento dos Estados e
Municípios.
Justificativa:
Sabe-se que a causa maior de precária autonomia dos Estados e dos Municípios é a reconhecida insuficiência
de recursos financeiros de que podem dispor para o atendimento de seus crescentes encargos.
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Tal realidade, que perdura há anos, agravou-se a partir da Constituição de 1967, com a excessiva centralização,
no campo de atribuições da União, do poder de tributar e de controlar a política financeira e tributária do País, o
que abalou seriamente os alicerces do federalismo brasileiro.
Em face dessa realidade, o que se vê hoje é um quadro alarmante das finanças públicas do Brasil, retratado
sobretudo pela sua gigantesca dívida externa e pela situação de quase insolvência de vários Estados e da
grande maioria dos Municípios.
Trata-se de problemas cujo equacionamento e solução envolvem necessariamente a reformulação do sistema
tributário, buscando-se, como objetivo maior a ser alcançado, uma repartição equitativa de recursos entre os
níveis de Governo, a fim de se dar aos Estados e, principalmente, aos Municípios, uma autonomia política,
financeira e administrativa compatível com sua condição de membros da Federação brasileira.
Tendo em vista esse objetivo, propomos a presente Emenda, que visa a restaurar, aos níveis anteriores, as
finanças dos Estados e Municípios e, assim, assegurar-lhes a necessária autonomia.
O dispositivo da Emenda pretende conciliar os fins colimados pela política de comércio exterior com a
necessidade de os Estados receberem integralmente o produto da arrecadação de tributos da sua competência.
O Projeto mantém da Constituição centralizadora a imunidade do ICM sobre produtos exportados para o exterior
(art. 272, § 11-II-a e § 12-V). Essa exclusão tributária provoca acentuada redução na receita dos Estados e, por
via de consequência, na receita dos Municípios, uma vez que estes têm participação no produto da arrecadação
do referido imposto.
Caracteriza-se, desse modo, uma situação esdrúxula, pois a mesma Constituição que atribui competência aos
Estados para decretar o ICM também impede, no interesse, da União, a realização da receita daí recorrente,
concedendo a isenção para os produtos exportados.
Nota-se que se deu um tratamento incompleto, unilateral, à política de incentivos às exportações, porquanto era
necessário estabelecer-se que, concebido o favor fiscal, os Estados seriam indenizados pela perda de receita do
ICM isentado.
Essas isenções representam prejuízos vultosos aos Estados. O montante do ICM dispensado, vem
correspondendo aproximadamente a 18% da arrecadação total desse imposto no País. No ano de 1985,
enquanto o total arrecadado atingiu setenta trilhões de cruzeiros, o montante da isenção concedida aos produtos
exportados elevou-se a treze trilhões de cruzeiros.
Não se nega a importância dos incentivos fiscais às exportações, porém não se justifica que tais instrumentos
sejam utilizados com prejuízos para as já minguadas finanças dos Estados.
Sendo a autonomia financeira dos Estados e Municípios um dos fins políticos da Constituinte, torna-se imperioso
concretiza-la. No caso em foco, se a União, com recursos próprios, indenizar os Estados, entregando-lhes
importância equivalente às perdas resultantes da isenção dos produtos exportados.
O ressarcimento do ICM aos Estados poderia ser efetuado na proporção do valor não arrecadado, entregandolhes o exato montante do ICM que incidiria no valor dos produtos exportados. Sabe-se, entretanto, que os
Estados ricos são os que mais exportam, e, em face desse fato, é fácil inferir que a indenização viria beneficiar
sobretudo os Estados mais desenvolvidos, desvirtuando-se, assim, os objetivos de distribuição equitativa da
renda e da redução das disparidades regionais.
A nossa Emenda visa, portanto, a proteger prioritariamente os Estados e Municípios mais carentes de recursos
financeiros, e, em função desse proposito, cogitou-se de se formular um critério para cálculo do ressarcimento,
de modo que os Estados e Municípios mais desenvolvidos fossem relativamente menos contemplados com os
recursos da indenização.
Examinando-se melhor os critérios que poderiam ser adotados, verificou-se que os utilizados para cálculo dos
Fundos de Participação dos Estados e Municípios atendem satisfatoriamente aos fins visados pela Emenda.
Trata-se de critérios já consolidados, facilmente implementados e formulados com vistas a uma melhor
distribuição de receitas.
Visando a operacionalizar o ressarcimento do ICM aos Estados, propõe-se a criação do “Fundo de
Ressarcimento dos Estados e Municípios”, constituído dos recursos provenientes da arrecadação dos Impostos
de Exportação e de Importação e do Imposto sobre Operações Financeiras (operações cambiais), por serem os
tributos utilizados como instrumentos da política de comércio exterior.
A vista do exporto, esperamos que os ilustres Constituintes aprovem a presente Emenda que objetiva, em última
análise, tornar realidade a autonomia financeira dos Estados e Municípios.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem correspondente transferência
de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de recursos para socorrer
regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:13077 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
ALARICO ABIB (PMDB/PR)
Texto:
Substitua-se a redação do artigo 277 e
alíneas "b" e "c" do item II do § 1o. do art. 461,
do Projeto, pela seguinte:
"Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e quatro por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional."
"Art. 461 - .................
II - ..................
a) ...................
b) O percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal,
seja elevado de um ponto percentual no exercício
financeiro de 1989 e em meio ponto percentual nos
anos subsequentes, até atingir o percentual
estabelecido na alínea "a" do item I do art. 277;
c) O percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Municípios, a partir de 1989, e
até 1992, será elevado à razão de meio ponto
percentual por exercício financeiro e a partir de
1993, a um ponto percentual por exercício, até
atingir o percentual estabelecido na alínea "b" do
art. 277.
Justificativa:
Os Municípios brasileiros, representados pelos Prefeitos eleitos em 1982 e pelos líderes e associações
Municipalistas, conseguiram elevar a sua parcela nos fundos de participação por meio de duas reformas
constitucionais, alcançando hoje, 17% em uma partilha de 31% dos impostos referidos no artigo 25 da
Constituição vigente. Estão os Municípios recebendo, portanto, o equivalente a 54,838% do valor dos dois
fundos de participação somados, e passariam a receber, com a parcela de 22,5% prevista no projeto, apenas
51,136% da mesma soma.
A Emenda objetiva manter aproximadamente a atual participação dos Municípios e dos Estados na distribuição
dos fundos referidos: 24% da receita tributária a ser partilhada pela União caberá aos Municípios, ou 54,545% da
soma dos dois fundos, ficando os Estados com 20%, ou o equivalente a 45,454% da mesma soma. Assim
mesmo teriam os Estados pequena vantagem, já que estão recebendo hoje 45,162% da soma dos fundos de
participação.
Modificam-se também as disposições transitórias (art. 461), para adequá-las às percentagens ora propostas.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:13191 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - § 3o. do Art. 277
Substituir na redação do parágrafo emendado o
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inciso, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Pela rejeição. Trata-se de dispositivo estranho aos princípios de descentralização administrativa e financeira. O
Projeto corrige o que, ao longo dos últimos vinte anos, muito se criticou: O centralismo financeiro, administrativo
e político do governo federal.
EMENDA:13197 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
Emenda aditiva aos artigos 275 e à letra "a"
do item I do artigo 277.
Acrescente-se, onde couber, no artigo 275 e
na letra "a" do item I do Artigo 277 a expressão
"e os Territórios".
Justificativa:
Os Territórios tem no Fundo de Participação dos Estados sua principal finte de receita, conforme ressalta, com
muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de agosto.
Como se trata de um assunto que interessa especificadamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios,
pois diz respeito do fundo construído com o produto da receita de tributos federais, havendo consenso, entre as
referidas unidades federativas, quanto ao critério a ser adotado, nada mais justo do que atendê-las, alterando-se
os dispositivos constitucionais respectivos.
Parecer:
Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto.
EMENDA:13354 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
A letra "c", do inciso I, do artigo 277 do
projeto da sistematização, passa a ter a seguinte redação:
Art. 277 - ......................
I - .....................
c - Dois por cento para aplicação em
programas de desenvolvimento microrregionais.
Justificativa:
O propósito da presente Emenda, é dar maior abrangência a área atendida, com os recursos do disposto na letra
c, inciso I do Artigo 277, que prevê apenas a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
Nas demais regiões existem nos bolsões de pobreza, em muitos casos, tão acentuados ou mais, que nas
Regiões Norte e Nordeste.
Não é justo que apenas as citadas regiões se beneficiem com os recursos.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabeleceu um perfil de distribuição de competências
e de receitas tributárias capaz de proporcionar, a cada esfera de poder político, os recursos necessários ao
atendimento de suas atribuições.
A alteração sugerida na Emenda criaria um desequilíbrio no sistema proposto, capaz de comprometer o
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cumprimento das tarefas atinentes à União, aos Estados e aos Municípios.
Pela rejeição.
EMENDA:13420 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE ARBAGE (PDS/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDAS ART. 277, INCISO I,
ALÍNEA "C"
Acrescente a palavra financeiras à alínea "c"
do inciso I do art. 277, que passa a apresentar a
seguinte redação:
Art. 277 - .........................
a) .......................
b) .......................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
A legislação pertinente, em que pese aos nobres propósitos do Autor, também é imprecisa, no que tange à
definição e abrangência do conceito de instituição financeira. A delimitação pretendida, portanto, há de ser feita a
nível da lei estadual.
Pela rejeição.
EMENDA:13780 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
Acrescente-se inciso VI ao artigo 270 e
inciso III e parágrafo 4o. ao artigo 277.
"Art. 270 - Compete a União instituir
impostos sobre:
............................................
VI - a extração, a circulação, a
distribuição, a exportação ou o consumo de
minerais do País enumerados em lei, imposto que
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas
operações, excluída a incidência de outro tributo
sobre elas."
............................................
"Art. 277 - A União entregará:
............................................
III - do produto da arrecadação do imposto
único sobre minerais do País, noventa por cento,
na forma seguinte:
a) setenta por cento diretamente ao Estado e
ao Distrito Federal em cujo território houver sido
extraída a substância mineral;
b) vinte por cento diretamente ao Município
em cujo território houver sido extraída a
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substância mineral.
Parágrafo 4o. - As indústrias consumidoras de
minerais do País, poderão abater o imposto a que
se refere o item VI do art. 270 do imposto sobre
circulação de mercadorias e prestação de serviços
e do imposto sobre produtos industrializados, na
proporção de 90% e 10%, respectivamente."
Justificativa:
1) O Projeto da Comissão de Sistematização, elimina o Imposta Único sobre Minerais conforme atualmente
previsto na Emenda Constitucional n° 1 de 1969 (art. II, IX).
2) Sendo as substâncias minerais, já extraídas, consideradas como mercadorias, ficariam sujeitas, de acordo
com o Projeto da referida Comissão, ao imposto de competência estadual de circulação de mercadorias,
conforme o disposto no artigo 272, inciso III.
3) Além do ICM (para utilizar a terminologia hoje praticada), poderiam os minerais sujeitos a operações de
tratamento, i.e.,pelotas, vir a ser considerados como produtos industrializados, desta forma, seriam igualmente
tributados pelo IPI, de competência da União, conforme artigo 270, inciso IV do referido Projeto. Outrossim,
haveria, também, a possibilidade de ser tentada o fracionamento do ciclo econômico dos minerais, caí resultando
o surgimento de eventuais prestações de serviços hoje tributáveis pelo ISS.
4) Objetivaram os constituintes com a unificação dos impostos incidentes sobre as mercadorias (IPI, ICM e ISS),
a simplificação da tributação, conforme se observa no item 4 do capítulo relativo ao Sistema Tributário, do
Relatório final da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.
“4 – A simplificação tributária traduz-se na fusão de sete impostos sobre mercadorias e serviços em um só, não
cumulativo, incidente sobre o valor adicionado. E óbvia a importância dessa medida para as exportações
industriais, que poderão beneficiar0se de imunidade de impostos até aqui embutidos em seus cursos (por
exemplo: imposto sobre serviços, sobre combustíveis e sobre energia). Ao mesmo tempo, proíbe-se a criação de
novos impostos cumulativos, prevê-se tratamento fiscal especial para microempresas e impôs-se a avaliação dos
incentivos fiscais, pelo Poder Legislativo”.
5) A pretendida eliminação do IUM e a consequente incidência dos demais impostos (notadamente a do tributo
que se propõe englobe o ICM e o ISS) sobre as operações de extração, circulação, distribuição e consumo de
minerais do País, provocará inevitavelmente o retorno – e o recrudescimento – dos problemas inerentes a
imposição individualizada dessas fases do ciclo econômico do minério, cuja solução constitui a razão principal da
adoção da unicidade tributária.
6) Pode-se destacar, dentre outras, as seguintes peculiaridades do setor minerário, geradoras de dificuldades
talvez insuperáveis a uma tributação diversificada. (a) os regimes distintos adotados para a propriedade do solo
e a das jazidas situadas no subsolo; (b) a exequibilidade essencial as jazidas minerais, não apenas no reflexo
sobre a rentabilidade da respectiva exploração, como, e principalmente, no que tange a necessidade eventual da
manutenção de reservas por razões de interesse econômico ou de segurança nacional; (c) a existência e a
importância dos minerais estratégicos; (d) a natureza artesanal (ou quase artesanal) do garimpo e os problemas
ligados a sua tributação; (e) no que se refere a métodos tecnológicos mais sofisticados, a demanda por
investimentos vultuosos em todas as fases do processo extrativo, sendo de se ressaltar os riscos inerentes às
prospecções que não apresenta os resultados esperados e a defasagem, tanto no tempo quanto no volume de
recursos, entre o investimento e o retorno do capital empregado, (f) a significação vital do setor minerário para o
comércio exterior, o que traz à memória uma das bases da Reforma Tributária de 1965/1966, consubstanciada
nas disposições que visaram a obstar que impostos internos prejudicassem as políticas de comércio
internacional a cargo do Governo Federal (cf. v.g a imunidade ao ICM concedida à exportação de produtos
industrializados) não obstando portanto, o simples conferimento à União dos impostos que incidem
especificamente sobre as relações econômicas internacionais.
7) Desta forma, a manutenção do IUM nos moldes atuais parece-nos a mais adequada à persecução do fim
desejado.
8) E de se ressaltar que a manutenção do IUM na competência da União, junto com a propriedade do subsolo
(art. 52, inciso VIII e art. 306) e o poder de legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais (art. 54, inciso
XVIII, letra “i”), conferiria a União os elementos necessários para implementar uma política nacional e unificada
para o setor, propiciando condições de segurança indispensáveis ao desenvolvimento normal das atividades de
mineração.
9) É tradição de nosso sistema tributário dar tratamento especial aos minerais.
10) De fato, o tratamento especial em termos tributários conferidos aos minerais, iniciou-se no Brasil em 1934,
com o primeiro Código de Minas, como forma capaz de estimular o desenvolvimento da atividade minerária do
país, através de não oneração em demasia da exploração destas substâncias. O Ministro Juarez Távora na
exposição de motivos do Código de Minas, declarou expressamente o seguinte.
“Cumpre evitar que uma tributação excessiva ou mesmo proibitiva dos Estados e Municípios possa dificultar ou
impedir o surto da indústria que se tem em vista incentivar. Eis a razão pela qual ficou estabelecido que a
indústria extrativa mineral não poderá ser tributada pela União, Estado e pelo Município, em conjunto, além de
25% de sua renda líquida.”
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11) Com a edição do Código de Minas de 1940, baixado pelo Decreto-lei n° 1.905, limitou-se a imposição de
quaisquer tributos sobre a mineração ao máximo de 8% do valor do produto efetivo da jazida ou mina, incluindose nesse limite todos e quaisquer impostos e taxas, salvo o imposto sobre a renda.
12) A partir da Constituição de 1946, a excepcionalidade da tributação dos minerais do país ganhou foros
constitucionais, equiparando ao tratamento já conferido pela Constituição de 1937, com a alteração imposta pela
Lei Constitucional n° 4, de 20.09.1940, aos combustíveis e lubrificantes. Estabeleceu-se, a partir de então a
competência privativa da União, e a incidência única, vale dizer, incidência do imposto uma só vez sobre a
produção, comércio, distribuição e consumo, inclusive exportação, das substâncias minerais do país.
13) Fazendo nova discriminação de rendas tributárias, a Emenda Constitucional n° 18, de 1965, manteve sob
competência exclusiva da União essa tributação única relativa aos minerais, excluindo somente a hipótese de
exportação.
14) As Constituições de 1967 e de 1969 (Emenda Constitucional n° 1/69) mantiveram o mesmo princípio, em
nada alterando a tributação da atividade minerária consagrada no Direito Brasileiro.
15) Nesse breve histórico da evolução da legislação brasileira sobre tributação de minerais, verifica-se a
preocupação dos legisladores, constituintes e ordinários, em evitar que o gravame fiscal se constituísse em
entrave ou causa desestímulo à indústria extrativa mineral. Outrossim, o tratamento especial buscou impedir o
exercício desordenado do poder tributário pelos entes tributantes. Objetiva-se, desta forma, obter uma visão
unitária da mineração com vistas a permitir o desenvolvimento normal das atividades deste setor da economia.
16) BULHÕES PEDREIRA, in Fundamentos do Regime Jurídico da Mineração (pág. 17), com muita propriedade
esclarece:
“Os riscos de criação de entraves à atividade mineira se acentuam naturalmente, no caso de tributos fixados em
função do valor ou da quantidade de produção. Essa situação decorre da variedade de condições de cada
minério e mina, que torna impossível generalizar, em termos nacionais, ou mesmo regionais, a medida da
capacidade contributiva da extração mineral; as condições de acesso ou da extração podem determinar que
duas minas situadas na mesma região tenha custos de extração e transporte bem distintos, e que a incidência
suportada por uma, possa tornar antieconômica a exploração de outra.”
E em seguida conclui:
“A orientação ideal de uma política tributária que procure incentivar as atividades minerais é, portanto, a isenção
de qualquer tributo com base em valor ou quantidade, para fazer incidir toda carga tributária com base no lucro
real apurado pela empresa mineradora. Por essa via não se corre o risco de tornar antieconômico qualquer
empreendimento mineiro, uma vez que o tributo será sempre em função do lucro real apurado na exploração.
Essa já era a solução do Código de Minas de 1934, que fixava o limite máximo dos tributos em relação à renda
líquida”.
17) Estas as razões que motivaram a elaboração de presente proposta de manutenção do IUM. Atender-se-ia,
destarte, aos princípios grais de tributação, preconizados no parágrafo 1° do art. 257 do Projeto da Comissão de
Sistematização que enfatiza os aspectos extra arrecadatórios dos tributos, dentre os quais se destacam o
estímulo ao desenvolvimento econômico e a correção das desigualdades socioeconômicas entre regiões e
grupos sociais.
18) Visando à manutenção das regras atualmente previstas na Constituição, estabeleceu-se a possibilidade das
indústrias consumidoras de minerais utilizarem o valor do IUM como crédito no imposto sobre produtos
industrializados e no imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, proporcionalmente à
distribuição da receita tributária.
19) Finalmente, a fim de que os Estados, o Distrito Federa, os Territórios e os Municípios não percam fonte de
receita, deverá ser incluído inciso III ao artigo 277, do Projeto, nos termos propostos, que reproduzem a regra
atual de repartição da receita do IUM e refletem a partilha que melhor se ajusta aos planos de índole social e
econômica das três esferas autonomias de Governo.
Parecer:
A extinção dos impostos especiais, incidentes sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, energia
elétrica e minerais do País, proposta no Projeto de Constituição, tem o objetivo assegurar, aos Estados e ao
Distrito Federal, a plena tributação das operações relativas à circulação de mercadorias, em todas as fases da
circulação econômica. Dessa forma as Unidades da Federação terão condições de proceder à tributação de tais
operações de forma mais precisa e delimitada, além de passarem a contar com uma receita tributária mais
expressiva, capaz de reduzir a crise financeira em que se encontram.
EMENDA:14019 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 277 do projeto de Constituição:
Art. 277. ..................................

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 162

§ 4o. As parcelas do impostos federais e
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos
desta Constituição, ser-lhes-ão creditadas no
momento de arrecadação de cada imposto.
Justificativa:
Considerando-se as dificuldades financeiras porque atravessam nos municípios brasileiros, desejamos, ao
apresentar a presente emenda, garantir constitucionalmente celeridade no repasse aos municípios das parcelas
que lhes cabe no produto da arrecadação dos impostos.
No momento em que se pretende fomentar uma melhor e mais justa distribuição das receitas públicas,
beneficiando-se os municípios, devemos assegurar-lhes a satisfação de credito imediato, vez que a mora do
repasse constitui-se na maioria das vezes em grave prejuízo aos cofres municipais.
Parecer:
Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo.
EMENDA:14020 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
Modifique-se o art. 277, item I, adotando-se
a seguinte redação:
Art. 277. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta e dois
por cento, na forma seguinte.
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta por cento para o Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas
Regionais Norte e Nordeste.
Justificativa:
A centralização tributária existente no Brasil, colocou os Estados e Municípios em difícil situação econômica.
Precisamos descentralizar e fundamentalmente melhor distribuir o produto da arrecadação dos impostos. O
aumento da alíquota do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, fortalecer a estrutura primeira da
organização social.
Precisamos redistribuir os impostos para que haja viabilidade e autonomia para os Estados e Municípios em
nosso país.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram no Projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sema correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de recurso
para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:14138 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Alterado: Art. 277, item I do "caput"
Dê-se ao item I do "caput" do art. 277 a
seguinte redação:
Art. 277. ..................................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
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por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento para o Fundo de
participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e um por cento para o Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional;
d) três por cento para as Regiões
Metropolitanas e aglomerações urbanas.
Justificativa:
Trata-se de sugestão que me foi apresentada pelo Dr. EURICO AZEVEDO, reconhecido estudioso do tema e
autoridade na matéria. A ideia central e reservar-se um percentual para as Regiões Metropolitanas para que elas
possam desenvolver-se e prestar os serviços comuns.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda altera a composição interna das transferências da União a Estados e Municípios, em
favor das Regiões Metropolitanas. Inoportuna, porquanto trata-se de municípios que dispõem de maior
capacidade de arrecadação de tributos.
EMENDA:14328 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Emenda Supressiva/Modificativa
Dispositivos Emendados: Art. 272 (§ 1o., § 11
- Item II-a e § 12 Item V)
Art. 277 (Item II e § 2o.)
Art. 266 (Item III)
a) Suprima-se os dispositivos do Projeto
abaixo indicados:
I - § 1o., do Art. 272
II - alínea a, do Item do § 11, do Art. 272
III - Item V, do § 12, do Art. 272
IV - Item II e § 2o., do Art. 277
b) Dê-se, em sequência, a seguinte redação ao
item III, do Art. 266
Art. 266 - ..................................
III - Instituir isenções de tributos de
competência estadual ou municipal, ressalvados os
casos de relevante interesse nacional, garantida a
indenização financeira dos Estados e Municípios
afetados, na forma da lei complementar.
Justificativa:
O Projeto, a nosso ver, manteve algumas distorções constantes do Relatório da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamentos e Finanças, no Capítulo que disciplina o novo sistema tributário nacional, as quais, por se referirem
a matérias correlatas, a presente emenda procura corrigir conjuntamente.
Com efeito, o Projeto estabelece, em primeiro lugar, imunidade fiscal para as exportações de produtos
industrializados (alínea a, Item II, § 11, Art. 272) e serviços e outros produtos objeto de negociação com o
Exterior (Item V, § 12, Art. 272), o que constitui nítida imperfeição de natureza técnica.
Em seguida, como forma de ressarcimento dos Estados e Municípios, afetados pela queda de receita decorrente
da imunidade supracitada, o Projeto incorre em novas distorções, quais sejam:
a) O estabelecimento da faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional, de até 5%,
sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (§ 1º, Art. 272);
b) A criação de “fundo” composto por dez por cento do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinado aos
Estados e Distrito Federal na proporção de suas exportações de produtos industrializados, respeitado o limite
máximo de vinte por cento. (Item II e § 2º, do Art. 277).
Ora, nem a imunidade fiscal deve constituir matéria constitucional, nem tampouco a compensação financeira
engendrada afigura-se-nos racional e correta, senão vejamos.
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Inicialmente, parece-nos muito mais lógico evitar a concessão, através da Constituição, de imunidades e
isenções fiscais, transferindo-se para lei complementar essa competência, bem como a da indenização dos
Estados e Municípios eventualmente prejudicados, como ora estamos propondo.
Os incentivos às exportações são objeto de política econômica e, por isso, passíveis de mudanças com o
decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser inflexivelmente tratada a nível de constituição.
Deste modo, devem ser transferidos para a legislação complementar as definições especificas acerca da
questão, as quais poderão variar a ser ajustadas em função dos eventuais interesses do País.
Assim é que, visando corrigir essa imperfeição, estamos propondo a supressão da alínea a, do item II, do § 11,
do Art. 272, e do item V, do § 12, do Art. 272, prevendo-se, compensatoriamente, dispositivo que obrigue a União
a indenizar os Estados e Municípios de possíveis prejuízos oriundos de isenções totais ou parciais de impostos
concedidos por interesses nacional, de conformidade com o que dispuser a lei complementar.
Prevalecendo nossa sugestão, a Lei federal garantiria, por um lado, a manutenção desse tipo de benefício fiscal
ou outros considerados de relevante interesse da economia nacional e, por outro lado, estabeleceria a forma e
os montantes dos ressarcimentos financeiros aos Estados e ou Municípios, de modo que não sejam estes
prejudicados como atualmente, com perdas irreparáveis de receita.
Garantida a indenização aos Estados e Municípios, cessam as razões para a já mencionada instituição do
adicional de 5% do imposto de renda e criação do fundo de ressarcimento das exportações. (§ 1º, do Art. 272 e
item II e § 2º, do Art. 277).
Se , por outro lado, se argumentar que a destinação de 10% do produto de arrecadação do IPI para o Estado
onde se situa o estabelecimento contribuinte seria uma forma racional de distribuição de receita da União, e não
de compensação de perda de arrecadação, lembramos que para isto existem os Fundos de Participação, além
do que o incentivo em questão beneficiará, basicamente, os Estados mais ricos do País. Ressalte-se que São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais absorveram, respectivamente, 53%, 12% e 11% da arrecadação desse
imposto em 1986. Carece, pois, de sustentação o item II, do Art. 277 do Projeto.
Acrescente-se que, no tocante à faculdade de os Estados e o Distrito Federal poderem instituir um adicional ao
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estarão estes inevitavelmente, sujeitos a uma guerra
fiscal, do que redundará graves riscos para a sobrevivência do próprio Sistema Tributário Nacional.
Trata-se, além disto, de dispositivo que estabelece evidente conflito de competência tributária entre a União, de
um lado, e os Estados e o Distrito Federal, de outro.
Por fim, não nos parece também ser este o caminho mais adequado para se gerar receita para os Estados,
mesmo porque somente àqueles mais ricos (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) contrariam com potencial
significativo de tributação, ainda assim em detrimento da União.
Parecer:
Embora revelem os dispositivos da emenda o elevado descortino do proponente, nossa convicção é de que a
matéria em questão recebeu tratamento adequado no Projeto.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:14366 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 277, Inciso I,
Alínea c.
A alínea C, do Inciso I do Artigo 277 do
projeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 277 ....................................
I - ........................................
c - dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
O dispositivo visa a destinar os recursos em tela para aplicação no Norte e Nordeste pelas instituições de
fomento dessas regiões.
A forma, no entanto, como foi redigida não leva claramente a essa compreensão, daí por que se justifica a
aprovação da presente emenda.
Parecer:
A Emenda reproduz exatamente o texto do art. 277, item I, alínea "c", do Projeto de Constituição.
Pela prejudicialidade.
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EMENDA:14906 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA)
Texto:
Emenda aditiva aos arts. 275 e à letra "a" do item I do art. 277.
Acrescente-se, onde couber, no art. 275 e na
letra "a" do item I do art. 277 a expressão "e os
Territórios."
Justificativa:
Os Territórios tem no Fundo de Participação dos Estados sua principal finte de receita, conforme ressalta, com
muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de agosto.
Como se trata de um assunto que interessa especificadamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios,
pois diz respeito do fundo construído com o produto da receita de tributos federais, havendo consenso, entre as
referidas unidades federativas, quanto ao critério a ser adotado, nada mais justo do que atendê-las, alterando-se
os dispositivos constitucionais respectivos.
Parecer:
Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto.
EMENDA:14965 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RUY BACELAR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se a redação seguinte à alínea abaixo do
item I do art. 277 do Projeto de Constituição:
"b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;"
Justificativa:
Imprescindível cumprir a missão municipalista que a Nação confiou à Assembleia Nacional Constituinte. Isso
importa em assegurar aos Municípios recursos financeiros muito acima dos que vinham obtendo, dos tributos, ao
mesmo tempo que se torna necessária impedir a intromissão federal e mesmo estadual nos assuntos internos de
cada Municipalidade.
Objetivando produzir receita financeira adequada para as Prefeituras poderem atender às necessidades de
serviços públicos, esta emenda aumenta de 22,5% para 25% a parcela destinada ao PFM, da arrecadação dos
Impostos sobre Produtos Industrializados e sobre Renda e Proventos.
São as populações situadas nos Municípios que produzem a riqueza e os tributos. Por conseguinte, essas
populações locais é que devem resolver onde aplicar a maior parte do produto dos impostos suportados por ela.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:15244 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA
Emenda modificativa dos arts. 277 e 279.
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Inclua-se, nos arts. 277 e 279 e onde couber,
a expressão "e dos Territórios".
Justificativa:
A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a receber recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal.
A medida foi reconhecida como justa pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 do corrente,
subscreveram a “Carta de Canela”.
Parecer:
Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto.
EMENDA:15320 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)
Texto:
Emenda modificativa.
Dê-se ao inciso I e à letra "c", do artigo
277, a seguinte redação:
"Art. 227 - ...................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) ...................
b) ...................
c) três por cento para aplicação nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições oficiais de fomento regional."
Justificativa:
1. É inegável a necessidade de uma melhor distribuição das verbas orçamentárias da União com o objetivo de
minimizar os efeitos das diferenças no desenvolvimento das várias brasileiras.
2. Indiscutível, sabemos, a prioridade a ser dada ao Norte e Nordeste. Todavia, ao contrário do suposto por
muitos, o Centro-Oeste, em que pese a sua enorme potencialidade, necessita, com urgência, de atenções
maiores por parte do Poder Central.
3. Assim, a emenda ora oferecida inclui o Centro-Oeste entre as regiões beneficiárias do pretendido no artigo
277, ou seja, a participação no produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados.
4. A forma encontrada não prejudica o Norte e o Nordeste pois mantem os seus percentuais uma vez que
aumenta em 1% (um por cento) o montante daqueles tributos a ser distribuído.
Parecer:
A Emenda objetiva elevar o percentual da receita tributária da União a ser entregue para emprego nas Regiões
Norte e Nordeste, com vistas a incluir a Região Centro-Oeste.
Os percentuais previstos no artigo 277, I, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização foram
fixados à vista de estudos que levaram em conta o acréscimo de despesa das unidades federadas em
decorrência dos encargos a lhe serem repassados pela União, bem como as necessidades da Administração
Federal.
A sua alteração implica em rompimento do equilíbrio e conflita com a opinião expressa pela maioria dos
Constituinte que examinaram a matéria nas fases anteriores de elaboração do Projeto em questão.
Assim, não obstante a relevância dos propósitos que inspiraram a Emenda, somos pela sua rejeição.
EMENDA:15357 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Emenda modificativa, ao texto do Projeto de
Constituição do Eminente Relator. Dê-se a seguinte
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redação ao Art. 277, letra "b", inciso I:
"Art. 277 - A União entregará:
I - ......................
a) ......................
b) Vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
deste produto será deduzido o valor do duodécimo
das Câmaras Municipais, que será creditado em
favor das mesmas.
Justificativa:
Visa a presente Emenda dar tranquilidade à administração financeira das Câmaras Municipais, pois se
Constituição fizer prevalecer essa independência, os Poderes deliberativos se fortalecerão, permitindo com isso
a tão desejada independência dos Poderes.
Esclareço ao ilustre Relator que a proposta e de erige, da Câmara de Vereadores do Município de Jaboatão.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
EMENDA:15435 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo emendado: Artigo 277
Suprima-se do projeto:
a) o item II do artigo 277;
b) o Parágrafo 2o. do artigo 277; e
c) o Parágrafo 3o. do artigo 277.
Justificativa:
O sistema tributário, ora em discussão, amplia substancialmente a base de incidência do imposto Sobre
Circulação de Mercadorias, de competência estadual, que inclui, os atuais Impostos Sobre Serviços de Qualquer
natureza, sobre Combustíveis e Lubrificantes, sobre Energia Elétrica, sobre Transportes, sobre Serviços de
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual e sobre minerais.
Por outro lado, a distribuição das receitas, pela União, através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios, contempla o equilíbrio tributário entre as três esferas de governo, sendo
redundante a criação de tal instrumento.
Do lado financeiro, o benefício somente atenderia os Estados industrializados, e por que não dizer, basicamente
o Estado de São Paulo.
Na realidade esse dispositivo concorre para o agravamento das disparidades regionais, concentrando, na região
Sudeste, mais de setenta e cinco por cento do benefício.
Parecer:
A distribuição das competências e das receitas tributárias estabelecida no Projeto de Constituição, compôs um
sistema tributário capaz de prover as três esferas de poder político dos recursos necessários ao atendimento de
suas atribuições específicas. A alteração proposta poderá desequilibrar o sistema sugerido, com
comprometimento do alcance dos objetivos visados.
Pela rejeição.
EMENDA:15467 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos Emendados Art. 277, inciso I,
alínea "C"
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Acrescente a palavra financeira à alínea "C"
do inciso I do Artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 - ..................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do Projeto.
EMENDA:15625 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
Texto:
Emenda
Dê-se nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 277.
" § 2o. - A nenhum unidade federada poderá
ser destinada parcela superior a vinte por cento
do montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes segundo
o mesmo critério referido no item II."
Justificativa:
Trata-se de mero aperfeiçoamento, deixando de forma mais clara a ideia de que o excedente deverá ser
distribuído proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
EMENDA:15843 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Emenda modificativa
Redija-se as letras a, b e c, do art. 277, do projeto, assim:
a - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c - três inteiros por cento para aplicação
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste,
através de suas instituições oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
Os Estados situados no Centro Oeste são ainda carentes de meios para promover o seu progresso. Têm
condições de recebidos os recursos pleiteados nesta emenda, transformarem-se em grandes centros
abastecedores de alimentos para a população brasileira.
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Parecer:
Pela rejeição. A emenda altera a composição interna das transferências da União a Estados e Municípios, em
favor da região Centro-Oeste. Inoportuna, porquanto trata-se de região de maior capacidade de arrecadação de
tributos.
EMENDA:15975 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
Substitua-se o item "C", do inciso I, do art. 277 pelo seguinte:
C) dez por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
O desenvolvimento da infraestrutura das novas fronteiras agrícolas, agregadas ao processo produtivo; à
preservação do meio-ambiente; a pesquisa cientifico-tecnológica, assim como, e, principalmente a Educação são
inegavelmente prioridades para um País como o nosso: periférico dependente e colonizado historicamente. O
desenvolvimento econômico e social do Brasil está intimamente associado à priorização das áreas mencionadas,
e entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvimento do Brasil é inserir no texto
constitucional percentuais que garantam os recursos necessários à nossa libertação do jogo do
subdesenvolvimento e da dominação por economias mais desenvolvidas.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:16335 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALMOR DE LUCA (PMDB/SC)
Texto:
Acrescente-se, ao art. 277 do Projeto de Constituição, o item III, que segue:
"Art. 277. ..................................
............................................
III - do produto da arrecadação do imposto
8nico sobre minerais de que trata o art. 270, item V:
a) quarenta e cinco por cento, ao Estado onde
se verificar o fato gerador;
b) quarenta e cinco por cento, ao Município
onde ocorrer o fato gerador.
Justificativa:
A presente emenda complementa outra, de nossa autoria, em que propusemos a reinclusão, na competência da
União, do imposto único sobre minerais (IUM).
Nossa sugestão se insere dentro do espírito da distribuição justa e equânime dos tributos arrecadados pela
União. Assim, ao reincluir o IUM na competência da União, por ser ela a proprietária da jazida, achamos não ser
justo que se deixe somente a ela, o produto da arrecadação desse imposto. É imprescindível que as Unidades
da Federação e as Comunas sejam aquinhoadas com a parcela mais expressiva da receita desse tributo.
Com efeito, o minério gerador do imposto é extraído do solo pertencente ao Município, que suporta todos os
possíveis danos resultantes dessa extração – escavação permanente do solo, de modo a torna-lo imprestável
para outras atividades produtivas, poluição decorrente da mineração e beneficiamento do minério, etc., além de
eventuais encargos inusitados e altamente dispendiosos, sem um retorno compatível do tributo correspondente.
A proposta inclui-se, portanto, também, dentro dos princípios de autonomia e valorização do Município.
Parecer:
O eminente Constituinte Walmor de Luca quer que seja acrescentado o item III ao art. 277 do Projeto, no
sentido de que a União entregue 45% do produto do Imposto sobre Minerais aos Estados e outro tanto aos
Municípios, para o que propõe seja mantido com a União citado tributo que o Projeto de Constituição faz
absorver pelo ICM. O produto distribuído ficaria com o Estado e com o Município em que tenha ocorrido o fato
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gerador.
O assunto é de competência política. E pela minuta de novo texto de Projeto de Constituição, recebido para
orientação é reiterada a inclusão no ICM das operações de circulação com mercadorias.
EMENDA:16461 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se ao art. 277 inciso I; a seguinte redação:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos
ou valores mobiliários, cinquenta por cento na
forma seguinte:
a) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas Federais e
Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como o atendimento das
necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão vive, tem suas necessidades e
gera as riquezas da Federação.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:16498 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARREL BENEVIDES (PMDB/AM)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos Emendados Art. 277, inciso I, Alínea "C".
Acrescenta a palavra financeira à alínea "C"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 - .....................
a) .......................
b) .......................
c) dois por cento para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições financeiras oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Objetiva a Emenda acrescentar o termo "financeiras" após o vocábulo "instituições", na alínea "c" do item I do
art. 277.
Observa-se que o referido acréscimo restringiria a aplicação dos recursos apenas pelas instituições financeiras,
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excluindo importantes instituições de fomento regional.
Em face dos relevantes aspectos político-administrativos que a matéria comporta, e atendendo a várias emendas
de teor idêntico ou assemelhado, optamos por nova redação à referida alínea "c", a fim de estabelecer que os
recursos serão aplicados através dos governos dos Estados das Regiões Norte e Nordeste.
EMENDA:16673 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LEOPOLDO PERES (PMDB/AM)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados Art. 277, Inciso I,
Alínea "c"
Acrescenta a palavra financeira a alínea "c"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 .......................
a) .......................
b) .......................
c) dois por cento, no mínimo, para aplicação
nas regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições financeiras oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
A legislação pertinente, em que pese aos nobres propósitos do Autor, também é imprecisa, no que tange à
definição e abrangência do conceito de instituição financeira. A delimitação pretendida, portanto, há de ser feita a
nível da lei estadual.
Pela rejeição.
EMENDA:16763 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do Art. 277 a seguinte redação:
§ 2o. - A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a 10% (dez por cento)
do montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes.
Justificativa:
A redução do percentual de 20% para 10% (dez por cento) funcionará como elemento moderador das
desigualdades regionais, permitindo que Estados altamente industrializados contribuam para o fortalecimento
financeiro dos Estados economicamente mais fracos.
Parecer:
Pela rejeição. A fixação de percentuais na transferência de recursos a Estados e Municípios faz parte de um
contexto de discriminação de renda, objeto de consenso entre os constituintes. A alteração isolada como
pretendida pela emenda, irá repercutir na sistemática de distribuição de recursos públicos, constante do Projeto,
razão por que consideramos inoportuna a emenda.
EMENDA:16769 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
A letra c, do I, do Art. 277, passa a ter a seguinte redação:
"Dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional".
Justificativa:
A expressão “O Espírito Santo é Nordeste sem Sudene”, tornou-se clássica para identificar o Estado capixaba
com os problemas nordestinos, com que o Poder Público central se lembre de incluí-lo no rol dos benefícios
destinados àquela região.
A seca cíclica; a miséria endêmica em que vive a maioria do seu povo; as constantes frustações de safras, etc.
atingem quotidianamente o Estado do Espírito Santo, o qual, embora esteja geograficamente situado na Região
Leste, não apresenta condições climáticas, de solo, nem de progresso, nem de riqueza, como os seus prósperos
vizinhos – Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Por outro lado, o Espirito Santo não possui nenhum órgão propulsor de sua economia, como o SUDENE está
para os Estados nordestinos e a Sudam para os Estados da bacia amazônica.
Diríamos que o Espírito Santo é o primo pobre como filho esquecido da federação brasileira; infelizmente para os
capixabas, na hora de receber incentivos, alega-se que ele está situado na Região Leste e ele fica de fora. –
Mas, ao invés de participar do progresso e da riqueza da Região Leste, ele apresenta as mesmas características
de pobreza vistas em seus vizinhos nordestinos.
Triste sina de um povo que só quer condições de poder trabalhar em condições de igualdade para o progresso
do Brasil.
Nada mais justo, portanto, que o pequeno e esquecido Estado do Espirito Santo seja incluído nos benefícios
concedidos aos seus vizinhos do Nordeste e do Norte, pelo dispositivo constitucional previsto na letra c, do item I
do art. 277.
É o que se pretende com a presente Emenda.
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabeleceu um perfil de distribuição de competências
e de receitas tributárias capaz de proporcionar, a cada esfera de poder político, os recursos necessários ao
atendimento de suas atribuições.
A alteração sugerida na Emenda criaria um desequilíbrio no sistema proposto, capaz de comprometer o
cumprimento das tarefas atinentes à União, aos Estados e aos Municípios.
Pela rejeição.
EMENDA:16898 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA)
Texto:
Dispositivos Emendados Art. 277, Inciso I, Alínea "C"
Acrescenta a palavra financeiras á alínea "C"
do inciso I do Art. 277, que passa a apresentar a
seguinte redação:
a) .....................
b) .....................
c) dois por cento para a aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições financeiras oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
O acréscimo do adjetivo "financeiras", às instituições a que se refere o art. 277, item I, alínea "c", do Projeto de
Constituição, também não aumentaria a garantia que o eminente Autor da Emenda pretende assegurar à
destinação dos recursos.
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A legislação pertinente é bastante vacilante na conceituação e abrangência do que convencionou chamar de
instituições financeiras.
Pela rejeição.
EMENDA:16932 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS ART. 277, INCISO I,
ALÍNEA "C"
Acrescenta a palavra financeiras a alínea "C"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277......................
a) ....................
b) ....................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do Projeto.
EMENDA:16993 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS ART 277, Inciso I, Alínea "C"
A alínea "c" do inciso I do artigo 277, passa
a ter a seguinte redação:
Art. 277 ....................................
a) ........................
b) ........................
c) dois por cento para as regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições financeiras
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do Projeto.
EMENDA:17000 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 174

Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA:
Modifique-se a alínea "c" do inciso I do
artigo 277 do Projeto de Constituição, que passa a
ter a seguinte redação:
Art. 277 - a União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a - ........................
b - ........................
c - três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Pantanal, através de suas
instituições oficiais de fomento.
Justificativa:
O Pantanal precisa urgentemente de recursos, a fim de promover o interesse da comunidade, a pesquisa
científica, o levantamento dos valores culturais locais e sua preservação.
Ninguém duvida de que o cavalo pantaneiro está quase em extinção, quando é o animal que executa a contento
os serviços na região. Nenhum outro se adapta tão bem, tampouco suporta a conformação do solo, brejo se
alternando com elevações. Nenhum outro se alimenta do “gravatá” durante a seca prolongada, e os fazendeiros
precisa contar com esse animal para todos os seus serviços.
É uma das maiores regiões da pecuária brasileira, mas sofre inovações da tecnologia inadequada para o
Pantanal, levando-o quase à destruição.
A Polícia Florestal que presta os serviços de segurança na região, contra os “couceiros” temíveis na matança do
jacaré, contra a pesca predatória, está totalmente desequipada. O mínimo que lhes fora repassado pela União
não satisfaz, em virtude da dimensão territorial do Pantanal e a complexidade local.
Recentemente o Hally Pantaneiro foi proibido de acontecer na região de Corumbá, com muita justiça, apesar dos
protestos dos promoventes do evento, devendo-se a proibição à falta de fiscalização, propiciando atropelamento
das espécies em extinção do Pantanal.
Temos, no momento, o problema dos garimpos em Poconé, em virtude do uso do mercúrio que é despejado nos
mananciais do Pantanal, dando ensejo ao prejuízo ao ecossistema, bem como à saúde daqueles que se
alimentam da pesca.
Tudo só será corretamente fiscalizado, e o Pantanal só será preservado e alguns locais, só será salvo, se lhe for
destinado especificamente uma parte da receita tributária da União.
E o Pantanal precisa de especial atenção, sob pena de se tornar no futuro um deserto promovido pelo homem,
com omissão ou negligencia do poder público.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer as regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:17175 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS)
Texto:
Dispositivo Emendado - § 3o. do art. 277
Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 277:
Art. 277 ....................................
§ 3o. - "A União entregará imediatamente aos
respectivos municípios, vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do item II
deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do art. 276".
Justificativa:
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A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Pela rejeição. Trata-se de dispositivo estranho aos princípios de descentralização administrativa e financeira. O
Projeto corrige o que, ao longo dos últimos vinte anos, muito se criticou: O centralismo financeiro, administrativo
e político do governo federal.
EMENDA:17206 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a alínea c, do item I, do art. 277, do
Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 277. ..................................
..................................................
I - ........................................
..................................................
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional.
Justificativa:
Não desmerecendo as necessidades das Regiões Norte e Nordeste, não podemos deixar de reconhecer que a
Região Centro-Oeste, com suas carências e dificuldades financeiras para suprir as necessidades básicas de
saúde e saneamento, necessita e merece a igualdade de ajuda que os outros das regiões beneficiadas pelo
dispositivo.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda nos parece inoportuna, ao fazer incluir a Região Centro-Oeste na participação das
transferências de recursos federais às Regiões Norte e Nordeste. É sabido que aquela região desfruta de
condições bem diferentes e mais favoráveis à realização de seu desenvolvimento.
EMENDA:17297 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - § 3o. do Art. 277
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Pela rejeição. Trata-se de dispositivo estranho aos princípios de descentralização administrativa e financeira. O
Projeto corrige o que, ao longo dos últimos vinte anos, muito se criticou: O centralismo financeiro, administrativo
e político do governo federal.
EMENDA:17344 PREJUDICADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID CARVALHO (PMDB/MA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 277, Inciso I,
Alínea "c"
Acrescenta a palavra financeiras à alínea "C"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277. ..................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) Dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do projeto.
EMENDA:17563 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
TITO COSTA (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Ao Artigo 277, I.
O artigo 277, I, passa a ter a seguinte redação:
Artigo 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento na forma seguinte:
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional;
d) três por cento para o Fundo das Regiões
Metropolitanas e aglomerações urbanas.
Justificativa:
Não adianta prever a criação de Regiões Metropolitanas e aglomerações urbanas se não forem previstos
recursos para elas. O fracasso da situação atual está precisamente em que a legislação vigente não previu
recursos próprios as Regiões, deixando de lhes propiciar os elementos indispensáveis para o fomento do
planejamento e dos serviços metropolitanos, inclusive estabelecendo a necessária compensação entre os
Municípios (dormitórios, industriais, áreas de proteção aos mananciais etc).
Parecer:
O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de competências e
de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada esfera de poder político. A
alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.
Pela rejeição.
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EMENDA:17594 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos emendados: Art. 277, Inciso I, Alínea "c"
Acrescenta a palavra financeiras á alínea "c"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 .....................
a) ......................
b) ......................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do projeto.
EMENDA:17808 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o § 1o. do art. 277.
Art. 277 ....................................
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza:
I - pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 275 e
no item I do art. 276.
II - Incidente na fonte sobre rendimentos da
dívida pública federal.
Justificativa:
A emenda visa estabelecer tratamento simétrica ao que concerne à intenção de imposto de renda sobre os
rendimentos pagos a titulares de títulos de saída pública federal, estadual ou municipal.
No caso dos Estados, Distrito Federal a Municípios, o imposto na fonte lhes pertence, em caráter exclusivo, ou
seja, não tem que participar de qualquer outro ente federativo.
Propõe-se, portanto, que o tratamento concedido às retenções efetivas pelos Estados, Distrito Federal,
Municípios, sobre rendimentos pagos pelo título, por eles, suas autarquias e fundadores, seja estendido à União,
pretendemos na relativa aos rendimentos de sua dívida pública.
Parecer:
Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. Pelo acolhimento
parcial.
EMENDA:17809 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Suprime o item II do art. 277, bem como os
parágrafos 1o., 2o. e 3o. do mesmo artigo.
Justificativa:
O dispositivo consagra injustificável discriminação entre os Estados desenvolvidos e os menos desenvolvidos,
pois sua aplicação redundará preponderante em benefício dos primeiros.
Tal diferença de tratamento conflita com o princípio preconizado no artigo 257, § 1°, II, segundo o qual os tributos
têm como objetivo promover e desenvolvimento equilibrado entre as diferentes regiões do País Representa,
ainda dispositivo em relação ao sistema atual, que tem nítido caráter redistributivo, acontecendo transferências
de renda dos Estados ricos para os Estados menos desenvolvidos, em crise inicia com o princípio anunciado no
artigo 257, do projeto.
Parecer:
Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo.
EMENDA:17810 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o item I do art. 277.
Art. 277 A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, trinta e três por
cento, na forma seguinte:
a) quatorze por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) dezessete por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
Os percentuais de participação fixados no art. 277 do (ilegível) redução das disponibilidades financeiras da União
para exerceram pela promotora da integração nacional, e do desenvolvimento equilíbrio da União (ilegível) do
País, preconizado no projeto. Tal diminuição é mais agravada (ilegível) a que o projeto cria novos encargos para
a União, com os constantes dos artigos, 368, 379 e 387.
A emenda propõe, em benefício do federalismo, a manutenção das atuais percentuais de participação dos
Estados, Distrito Federal e Municípios no produto da arrecadação dos impostos federas referidos no artigo 277.
Parecer:
Pela rejeição. Embora procedente o propósito da emenda, é preciso considerar que a definição quanto aos
percentuais das transferências da União, a Estados e Municípios, resulta do contexto maior da discriminação de
rendas do projeto. Nessas condições, não cabe, em nosso entender, alteração apenas parcial, conforme
proposta, na emenda.
EMENDA:17840 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES)
Texto:
O artigo 277, na Seção VI, "Da Repartição das
Receitas Tributárias" e suas alíneas, passará a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. - Do produto da arrecadação do Imposto
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sobre Minerais (IUM), caberá 10% (dez por cento) à
União, 20% (vinte por cento) aos Estados, Distrito
Federal e Territórios e 70% (setenta por cento) ao
Município cujo Território houver sido extraído o
mineral produtor da receita."
Justificativa:
A atual Constituição já dispõe de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação sobre minerais serão da União
e que os restantes 90% (noventa por cento) serão destinadas aos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios.
O texto constitucional, vem regulamentado pelo Decreto 1038 de 21 de Outubro de 1969, no seu artigo 13 no
qual a distribuição da receita sobre os minerais privilegia muito mais o Estado, Distrito Federal, Territórios,
colocando o Município produtor numa posição extremamente injusta e discriminatória.
O certo é que os Municípios produtores de minerais e aqui podemos citar como exemplo Cacheiro de Itapemirim,
Sul do estado do Espirito Santo, (maior produtor de mármore do País) são diretamente responsáveis pelos
problemas de infraestrutura e tantos outros que decorrem desta atividade econômica.
Se no Município e extraído o mineral nada mais justo do que destinar-lhe maior parcela na distribuição deste
tributo, corrigindo-se uma injustiça que vem perdurando ao longo dos anos.
Parecer:
Pela rejeição. O imposto único sobre a extração de minérios, no país , deixou de existir sob essa denominação,
passando para a área de atuação dos Estados através da ampliação do campo de incidência do imposto de
circulação de mercadorias (ICM).
EMENDA:17958 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELSON WEDEKIN (PMDB/SC)
Texto:
Emenda
Emenda aditiva aos artigos 275 e à letra "a"
do item I do artigo 277. Acrescente-se, onde
couber, no artigo 275 e na letra "a" do item
I do artigo 277 a expressão "e os
Territórios".
Justificativa:
Os Territórios tem no Fundo de Participação dos Estados sua principal finte de receita, conforme ressalta, com
muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de agosto.
Como se trata de um assunto que interessa especificadamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios,
pois diz respeito do fundo construído com o produto da receita de tributos federais, havendo consenso, entre as
referidas unidades federativas, quanto ao critério a ser adotado, nada mais justo do que atendê-las, alterando-se
os dispositivos constitucionais respectivos.
Parecer:
Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto.
EMENDA:18084 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSTO EMENDADO - § 3o. do Art. 277
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente'.
Justificativa:
A União arrecada, depois repassa aos Estados e estes então irão repassar aos Municípios.
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Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Esta Emenda objetiva que o repasse pelos Estados aos Municípios de parte do produto da arrecadação do IPI
que os Estados receberiam da União seja feito imediatamente pela União aos Municípios. (§ 3o. do art. 277 do
Projeto de Constituição).
Contudo, haveria incoerência do tratamento fiscal estabelecido na repartição das receitas tributárias entre a
União, os Estados e os Municípios.
EMENDA:18182 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO MAINARDI (PMDB/RS)
Texto:
Emenda modificativa dos arts. 277 e 279
Inclua-se, nos arts. 277 e 279 e onde couber,
a expressão "e dos territórios".
Justificativa:
A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a receber recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal.
A medida foi reconhecida como justa Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 do corrente, subscreveram a
“Carta de Canela”.
Parecer:
Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto.
EMENDA:18228 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILSON MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado - § 3o. do art. 277
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Pela rejeição. Trata-se de dispositivo estranho aos princípios de descentralização administrativa e financeira.
O projeto corrige o que, ao longo dos últimos vinte anos, muito se criticou: o centralismo financeiro,
administrativo e político do governo federal.
EMENDA:18345 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOVANNI MASINI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda
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Emenda aditiva aos artigos 275 e à letra "a"
do item I do artigo 277.
Acrescente-se, onde couber, no artigo 275 e
na letra "a" do item I do artigo 277 a expressão
"e os Territórios".
Justificativa:
Os Territórios tem no Fundo de Participação dos Estados sua principal finte de receita, conforme ressalta, com
muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de agosto.
Como se trata de um assunto que interessa especificadamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios,
pois diz respeito do fundo construído com o produto da receita de tributos federais, havendo consenso, entre as
referidas unidades federativas, quanto ao critério a ser adotado, nada mais justo do que atendê-las, alterando-se
os dispositivos constitucionais respectivos.
Parecer:
Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo.
EMENDA:18415 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o art. 277.
Art. 277. Do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência a União distribuirá
percentuais, fixados em lei complementar:
I - ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - para aplicação nas regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições de fomento
regional.
§ 1o. Os percentuais de que trata o "caput"
deste artigo não poderão, somados, exceder a
quarenta e seis por cento, nem ficar aquém de
trinta e três por cento, do produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2o. O percentual fixado para a aplicação de
que trata o item III deste artigo não poderá ser
inferior a dois por cento.
§ 3o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 275 e
no item I do art. 276.
Justificativa:
Com vistas a conferir maior flexibilidade ao sistema de participação na arrecadação tributária federal, propõe-se
que todos os impostos da União sejam partilhados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Os atuais Fundos de Participação seriam mantidos cabendo à lei complementar fixar os percentuais de
distribuição cabíveis, observados os limites mínimo de trinta e três por cento e máximo de quarenta e seis por
cento.
Garantir-se-ia, ainda, que o percentual aplicável nas regiões Norte e Nordeste, através de suas instituições de
fomento regional, não ficasse aquém de dois por cento.
Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União ficaria a
salvo de eventuais oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos
industrializados, que poderiam ser compensados pelo bom desempenho de outros tributos federais, como, por
exemplo, o imposto sobre operações financeiras.
O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibilitar a supresso do item II e dos §§ 2° e 3° do art.
277, pois tornará desnecessária a entrega aos Estados e Distrito Federal de 10% da arrecadação do imposto
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sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
manufaturados.
Ademais, a disposição do item II do art. 277 (a entrega de 10% do IPI) atenta contra o espirito federativo e
igualitário que deve nortear a elaboração do esquema constitucional da distribuição de rendas tributárias, pois
beneficia principalmente aos Estados mais ricos.
Parecer:
Pela rejeição. Embora o propósito da emenda seja o de conferir flexibilidade na transparência de recursos da
União a Estados e Municípios e de fixar o mesmo percentual constante do projeto, ou seja, quarenta e seis por
cento, existe, no entanto, uma alteração fundamental, que compromete toda a sistemática de discriminação de
rendas do Projeto. No "caput" do art. 277 proposto diz-se que "do produto da arrecadação dos impostos de sua
competência, a União distribuirá...". A base de cálculo, portanto, é de todos os impostos da competência da
União. Vê-se, pois, que tal alteração compromete a composição das transferências da União, inviabilizando-a.
EMENDA:18419 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o art. 277.
Art. 277. Do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência, excetuado o imposto
sobre o patrimônio das pessoas físicas, a União
distribuirá percentuais, fixados em lei complementar:
I - ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - para aplicação nas regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições de fomento
regional.
§ 1o. Os percentuais de que trata o "caput"
deste artigo não poderão, somados, exceder a
quarenta e seus por cento, nem ficar aquém de
trinta e três por cento, do produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2o. O percentual fixado para a aplicação
de que trata o item III deste artigo não poderá
ser inferior a dois por cento.
§ 3o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 275 e
no item I do art. 276.
Justificativa:
Com vistas a conferir maior flexibilidade ao sistema de participação na arrecadação tributária federal, propõe-se
que todos os impostos da União sejam partilhados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (exceto o
imposto sobre o patrimônio das pessoas físicas).
Os atuais Fundos de Participação seriam mantidos cabendo à lei complementar fixar os percentuais de
distribuição cabíveis, observados os limites mínimo de trinta e três por cento e máximo de quarenta e seus por
cento.
Garantir-se-ia, ainda, que o percentual aplicável nas regiões Norte e Nordeste, através de suas instituições de
fomento regional, não ficasse aquém de dois por cento.
Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União ficaria a
salvo de eventuais oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos
industrializados, que poderiam ser compensados pelo bom desempenho de outros tributos federais, como, por
exemplo, o imposto sobre operações financeiras.
O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibilitar a supresso do item II e dos §§ 2° e 3° do art.
277, pois tornará desnecessária a entrega aos Estados e Distrito Federal de 10% da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
manufaturados.
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Ademais, a disposição do item II do art. 277 (a entrega de 10% do IPI) atenta contra o espirito federativo e
igualitário que deve nortear a elaboração do esquema constitucional da distribuição de rendas tributárias, pois
beneficia principalmente aos Estados mais ricos.
Parecer:
Pela rejeição. Embora o propósito da emenda seja o de conferir flexibilidade na transparência de recursos da
União a Estados e Municípios e de fixar o mesmo percentual constante do projeto, ou seja, quarenta e seis por
cento, existe no entanto, uma alteração fundamental, que compromete toda a sistemática de discriminação de
rendas do Projeto. No "caput" do art. 277 proposto diz-se que "do produto da arrecadação dos impostos de sua
competência, a União distribuirá...". A base de cálculo, portanto, é de todos os impostos da competência da
União. Vê-se, pois, que tal alteração compromete a composição das transferências da União, inviabilizando-a.
EMENDA:18458 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado art. 270 e art. 277
Acrescente-se no art. 270 o inciso VI com a
seguinte redação:
Art. 270 ....................................
VI - Imposto Único sobre minerais relativos à
extração, beneficiamento, circulação, distribuição
e consumo dos bens minerais de qualquer natureza.
Acrescente-se no Art. 277 o inciso III com a
seguinte redação:
Art. 277 ....................................
III - Do produto de arrecadação do Imposto
Único sobre minerais noventa por cento, na forma
seguinte:
a) setenta por cento para os Estados e o
Distrito Federal;
b) vinte por cento para os municípios.
Justificativa:
Esta nossa proposta mantém uma das poucas coisas que a atual constituição apresenta de salutar para o setor
mineral do ponto de vista da sociedade: O Imposto Único sobre minerais.
Ao nosso entender, a manutenção do IUM na Nova Constituição tem o sentido de reconhecer o bem mineral
como uma riqueza particular por ser finito, não renovável e extremamente importante para todos os ramos da
indústria (e portanto da economia) no Brasil e no mundo.
Parecer:
O eminente Constituinte Percival Muniz quer que seja acrescentado para a União o imposto único sobre
minerais, relativo à extração, beneficiamento, circulação, distribuição e consumo dos bens minerais de qualquer
natureza.
O produto da arrecadação seria destinado aos Estados e ao Distrito Federal, em 70%, e aos Municípios, em
20%, sobrando portanto, 10% para o Tesouro Nacional.
A emenda preservaria na competência da União o imposto que já existe. É preciso considerar que os minerais
são produtos como qualquer outro e talvez o imposto sobre eles mais devesse caber aos Municípios, de onde
são extraídos deixando crateras, ruínas e poluição. Nos impostos únicos prevalece o espírito centralizador, e por
isso antifederativo, que conduziu os Estados e os Municípios à insolvência e manteve o povo sem serviços
públicos. A legislação protetora de recursos esgotáveis, de competência da União, não impede a
descentralização tributária.
A nova versão para o Projeto de Constituição mantém a redação anterior, suprimindo os impostos únicos. A
consequência necessária consiste em transferir os produtos ao campo tributário dos demais impostos.
EMENDA:18470 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
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Texto:
Emenda Modificativa
Modifica o inciso I do Artigo 277 e a alínea b do
mesmo inciso, dando a seguinte redação
ART. 277......................
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta e sete
por cento na forma seguinte:
b) Trinta e três inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Com esta emenda aumentamos a participação dos municípios no bolo de arrecadação de impostos, pois ao
nosso ver, o fortalecimento dos municípios, célula máter da organização do País, trará profundos benefícios à
população brasileira como um todo.
Parecer:
A emenda sob exame quer majorar de 46% para 57% a participação dos Estados e dos Municípios no produto
do Imposto sobre Produtos-Industrializados e do Imposto sobre Renda e Proventos, atribuindo o aumento de
11% para o Fundo de Participação dos Municípios, que cresceria de 22,5% para 33,5% (art. 277, I, b).
Justifica que o fortalecimento dos Municípios trará profundos benefícios à população brasileira como um todo.
A nova versão do Projeto de Constituição, preparada pela Comissão de Sistematização, repete a participação
anterior, o que indica rejeição de emendas contrárias.
Mas a decisão é essencialmente política.
EMENDA:18538 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF)
Texto:
Dar nova redação ao inciso I, do artigo 277
do anteprojeto aprovado pela Comissão de
Sistematização,
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos - industrializados, quarenta e sete
por cento, na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento do Fundo de Participação dos Municípios,
assim também entendido o Distrito Federal;
c) dois por cento para a aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
d) um por cento para aplicação no CentroOeste, através de suas instituições oficiais de
fomento".
Justificativa:
A proposta de acrescentar a alínea “d”, ao inciso I, do artigo 282, do anteprojeto aprovado pela Comissão de
Sistematização, tem o objetivo de assegurar uma atuação mais eficiente da Superintendência do
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO), dotando-a de recursos para tal fim.
A região Centro-Oeste, compreendida entre os medianos 46° e 66° Oeste e latitude 4° e 24° sul, abrange uma
área de 1.879.455 Km2, que representa 22% da superfície do País e está a exigir, a exemplo de outras
congêneres, um tratamento diferenciado, para assegurar o seu desenvolvimento.
De transcendental importância, pois serve de ligação entre o Sul e o Norte do País, ocupa, fisiograficamente
posição que deve consolidá-la na sua condição de zona destinada a exercer uma influência marcante na
integração nacional.
É uma região que se caracteriza por grandes contrastes, como, por exemplo, o de ser a segunda em extensão e
a penúltima em densidade demográfica, abrindo amplas perspectivas para uma mais adequada distribuição da
população nacional.
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Seu desenvolvimento acarretaria melhores condições para a fixação do homem à região, o que serviria para
aliviar a pressão que é exercida sobre outras áreas do país que já não têm como absorver essa situação.
Por tudo isso, e também por ser considerada uma das melhores opções para a conquista racional da Amazônia,
é que se propõe que o órgão de fomento da região venha a desfrutar de melhores condições econômicas para a
realização de seus objetivos.
Parecer:
Esta Emenda objetiva alterar os percentuais de repasses das arrecadações dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados da União para os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (art. 277, inciso I e alíneas do Projeto de
Constituição).
Contudo, esta alteração de percentuais de repasses traria desequilíbrio às finanças da União para o atendimento
de seus encargos.
EMENDA:18660 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DARCY DEITOS (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 277
Dê-se ao Art. 277, a seguinte redação:
"Art. 277 - A União entregará:
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta e três
inteiros e cinco décimos por cento na forma
seguinte:
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) - trinta por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) - dois por cento para aplicações nas
Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional".
Justificativa:
A presente emenda objetiva melhor distribuição dos recursos da União, canalizando-as para onde estão
localizadas as maiores carências e, ao mesmo tempo, reduzir a excessiva concentração de rendas nas mãos da
União.
Parecer:
Esta Emenda intenta alterar os percentuais de repasses das arrecadações dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados da União aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às Regiões Norte e Nordeste (art. 227, inciso I e alíneas "a" "b" e "c" do Projeto de Constituição).
Contudo, esta alteração de percentuais de repasses traria desequilíbrio às finanças da União para o atendimento
de seus encargos.
EMENDA:18715 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FERNANDES (PDT/AM)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se a palavra “financeiras” à alínea
"C" do inciso I do artigo 277, do Projeto de
Constituição que passa a ter a seguinte redação:
Art. 277 - .......................
a) ......................
b) ......................
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c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do projeto.
EMENDA:18748 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do artigo 277, item I
e alíneas "a" e "b" para o que segue:
Art. 277
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento, na forma seguinte:
a ) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b ) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c ) ........................
Justificativa:
Esta Emenda procura combinar os critérios fundamentais de descentralização, fortalecimento da autonomia dos
Municípios, e de uma melhor justiça fiscal.
A maneira de contribuir para a consecução desses objetivos é aumentar o FPM de forma a beneficiar as Região
e Municípios menos desenvolvidos.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram, no projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de
recursos para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:18749 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Aditiva e Modificativa
Modifique-se a redação da alínea "c", inciso
I, do art. 277, com o aditamento a seguir
enunciado:
"Art. 277 - A União entregará:
I - ..........................
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste e Estado do Espírito Santo,
através de suas instituições oficiais de fomento
regional."
Justificativa:
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Em face da legislação vigente o Espírito Santo aufere recursos do Fundo de Participação dos Estados, que
resultam da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, no percentual de 2% (dois por cento).
De ponderar-se, todavia, que razões não intencionais excluíram do Projeto a menção ao Espírito Santo, fixandose somente nas Regiões Norte e Nordeste.
Ressalte-se que a integração desse Estado, no referido Fundo, fora obtida após intensa e constante
reivindicação de seu povo e de seu Governo, inconformados com o tratamento discriminatório a que se sujeitava
essa unidade da Federação, não amparada pelos organismos regionais de desenvolvimento e seus recursos
para obras e serviços, como a SUDENE, a SUDAM e a SUDESUL.
Pretende a emenda proposta que se restabeleça, mediante ordenamento constitucional, a integração do Espírito
Santo no Fundo de Participação dos Estados.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda altera a composição interna das transferências da União, ao introduzir o Estado do
Espírito Santo na participação das transferências ao Norte e Nordeste.
Quer-nos parecer que esse Estado desfruta de condições mais favoráveis à consecução de seu
desenvolvimento.
EMENDA:19030 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do inciso I do art.
277 do Projeto de Constituição, para a seguinte:
"Art. 277 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) quatro por cento aos Estados das Regiões
Norte e Nordeste, para aplicação na infraestrutura sócio-econômica, através de suas
instituições oficiais de fomento regional, na
forma definida em lei
Justificativa:
A presente emenda se destina a fazer justiça à Amazônia e ao Nordeste. Visa, portanto, aumentar o percentual
contido na alínea “c” do inciso I, de dois para quatro por cento. Para isso, entretanto, necessário se torna
aumentar também de 46 para 48%, a parte do Imposto de Renda e do IPI que formará o Fundo de Participação
dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
Além disso, a emenda visa também modificar a redação da alínea “c” do referido inciso I, já que, na forma da
redação que se combate, os recursos seriam dirigidos para financiamento de empreendimento privado, pelas
instituições oficiais de fomento regional.
Entendo que esses recursos, ao contrário, devem ser destinados para financiamento das infra-estruturas social e
econômica dos Estados situados nessas suas Regiões.
A Amazônia e o Nordeste, com esta emenda, não estão pedindo privilégio, mas justiça. Além disso, busca
também a presente emenda oferecer condições para que essas duas regiões possam se desenvolver e, com
isso, contribuir de forma mais expressiva no processo de desenvolvimento nacional.
Todo e qualquer plano de desenvolvimento nacional jamais terá sucesso se não passar pelo desenvolvimento da
Amazônia e do Nordeste. Por isso, torna-se indispensável que sejam tratadas diferentemente das regiões mais
desenvolvidas do país.
A proposta de nova redação, assim, mantém o conteúdo do Projeto, mas explicita que os Estados são os
beneficiários dos recursos cristalizados na alínea “c” do inciso I do Artigo 277.
Parecer:
Pela Rejeição. As transferências de recursos, da União para Estados e Municípios, foram no Projeto,
significativamente ampliadas. Elevá-las mais ainda, como pretende a emenda, sem a correspondente
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transferência de encargos, compromete o federalismo de integração, ou seja, a União não disporá de recursos
para socorrer regiões pobres e implementar programas de integração nacional.
EMENDA:19354 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LEZIO SATHLER (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO MODIFICATIVO: Art. 277 - A União entregará:
I - ........................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) Dois por cento para aplicação nas regiões
Norte, Nordeste e Espírito Santo, através de suas
instituições oficiais de fomento regional.
Justificativa:
Esta Emenda proporcionará uma melhor posição do Estado no critério de rateio dos fundos.
Desta feita, a participação do Espírito Santo sofre pouca, mas positiva margem no aumento de suas receitas,
ficando imprensado entre os Estados das Regiões Sudeste, Norte e Nordeste.
Daí a necessidade de buscar uma opção para enquadrar-se, seja em relação aos benefícios do Estado de São
Paulo, seja em benefício das Regiões Norte e Nordeste, como um todo.
Estes mais beneficiados com a atual proposta de redistribuição do Bolo Tributário Nacional, uma vez que, o ISS
– Imposto Sobre Serviços sairá das mãos das grandes capitais de Estados e serão incluídos na arrecadação
Estadual.
Como o volume de recursos do ISS é mais significativo em Municípios de grande porte, quem sairá beneficiado
são os Estados que possuem grandes Municípios (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais).
Então, devido aos limites do Espírito Santo, não é interesse permanecer na atual modificação, junto a Região
Sudeste, e sim, na Região Nordeste, Norte.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda altera a composição interna das transferências da União, ao introduzir o Estado do
Espírito Santo na participação das transferências ao Norte e Nordeste.
Quer nos parecer que esse Estado desfruta de condições mais favoráveis à consecução de seu
desenvolvimento.
EMENDA:19371 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO VELASCO (PMDB/PA)
Texto:
Acrescenta a palavra financeiras à alínea "c"
do inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 - ..................................
a) ..........................................
b ..........................................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A matéria já consta do projeto com redação adequada à discriminação de rendas
constante do Sistema Tributário Nacional do projeto.
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EMENDA:19467 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Redija-se assim a alínea "c" do inciso I do
Art. 277:
............................................
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através dos Governos dos Estados
respectivos.
Justificativa:
Pretende-se com a Emenda alterar a redação do dispositivo em tela, no sentido de que os recursos em questão
sejam canalizados para os Governos dos Estados beneficiados ao invés de transferi-los para instituições de
fomento regional.
Na realidade, a maior responsabilidade da aplicação dos recursos e do próprio desenvolvimento estadual
repousa no Governo (administração direta), resultando inquestionável que a ele deverão ser repassados os
meios financeiros.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo.
EMENDA:19911 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - § 3o. do ART. 277
Substituir a redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Esta Emenda intenta alterar o repasse de arrecadação do IPI devido nos municípios imediatamente pela União
e não pelos Estados, para tanto modificando o § 3o. do Art. 277 do Projeto de Constituição.
Assim, haveria incoerência do sistema adotado de repartição das receitas tributárias.
Pela rejeição.
EMENDA:20296 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
O Inciso I, e respectiva letra "b" do
Art. 277 do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização passam a ter a seguinte redação:
Art. 277 - A União entregará:
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
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sobre produtos industrializados, cinquenta e sete
por cento na forma seguinte:
b) trinta e três inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
Tem sido luta permanente dos Municípios brasileiros uma reforma tributária que lhes dê recursos compatíveis
com suas necessidades. Tal objetivo passa sem dúvida, pelo percentual de 33,5% de contribuição da União para
o Fundo de Participação dos Municípios.
Parecer:
O eminente Constituinte Victor Faccioni propõe aumentar de 46% para 57% a parcela que a União deveria
distribuir aos Estados e Municípios do produto do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinando o
complemento de 11% para o Fundo de Participação dos Municípios, que passaria de 22,5% para 33,5%. Justifica
que tem sido permanente a luta dos Municípios por recursos compatíveis com suas necessidades.
A decisão é essencialmente política.
A nova versão do Projeto de Constituição repete o texto anterior, devendo, pois, conduzir à rejeição de emendas
contrárias.
EMENDA:20330 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GASTONE RIGHI (PTB/SP)
Texto:
EMENDA ADITIVA:
Acrescente-se as expressões: "e 1% para os
municípios portuários", ao item II do artigo 277
do projeto, que passará a ser do seguinte teor:
Art. 277 - .......................
I - .......................
a - ......................
b - ......................
c - ......................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados e Distrito Federal e 1% para os
municípios portuários", proporcionalmente ao valor
das respectivas exportações de produtos
industrializados.
Justificativa:
Boa parte da receita nacional provém da exportação, seja de matéria prima, ou de produtos industrializados. Da
arrecadação do tributo que incide sobre a exportação destes previa-se que 10% caberia aos Estados e Distrito
Federal.
Porém os municípios que participam da produção dessa riqueza, não recebem um ceitil sequer dessa
arrecadação, embora tenham de suportar o ônus de manutenção e reforço do calçamento de suas ruas,
avariados pelas carretas carregadas, criação e manutenção de órgão de proteção à segurança, não só do
patrimônio a ser exportado ou importado, como do próprio porto em si, com policiamento intensivo e mais, obras
de infraestrutura e de iluminação das instalações portuárias que funcionam dia e noite, órgãos de saúde não só
para os municípios como para a população flutuante e mais uma série de serviços que não são exigidos dos
outros municípios, principalmente na área de produção contra incêndios e produtos tóxicos.
Toda essa gama de serviços necessita numerário de que os municípios portuários carentes.
Ora, se participam da produção de renda, é justo que na partilha dessa riqueza sejam aquinhoados.
A percentagem pretendida, incidente sobre o volume arrecadado com imposto de exportação apenas dos
produtos industrializados, embora seja mínima face o total, para os municípios de tão poucos recursos,
representará soma perecível no esforço de suas finanças tal combalidas.
A política de fortalecimento dos municípios, tão veementemente pleiteada por todos os segmentos da sociedade
e tão alardeada nas campanhas eleitorais, impõe o reconhecimento da justiça da participação tributária
pretendida.
Parecer:
O eminente Constituinte Gastone Righi pretende que, do produto do IPI, a União entregue 1% para os
municípios portuários, em adição aos 10%que o Projeto destina aos Estados e Municípios, aplicando o mesmo
critério de rateio proporcional ao valor das exportações de produtos industrializados (artigo 277, II).
Justifica que os Municípios portuários participam da produção da riqueza exportada mas não recebem um centil
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da arrecadação, embora tenham que suportar o ônus da manutenção e reforço do calçamento de suas ruas,
avariado pelas carretas, criação e manutenção de órgãos de proteção à segurança do patrimônio transportado e
do próprio porto, com policiamento intensivo e obras de infraestrutura.
Os argumentos são ponderáveis. Mas nova versão do Projeto de Constituição mantém apenas os 10% advindos
do texto anterior. A decisão é essencialmente política.
EMENDA:20617 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - § 3o. do art. 277
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada, depois repassa aos Estados e estes então irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Pela rejeição. Trata-se de dispositivo estranho aos princípios de descentralização administrativa e financeira.

___________________________________________________________________

FASE O
EMENDA:20867 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: LETRA C DO ARTIGO 213.
A letra "c" do artigo 213 do Substitutivo do
Relator Bernardo Cabral, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 213 ....................................
a ..........................................
b ..........................................
c - Cinco por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos Governo dos Estados respectivos.
Justificativa:
A participação dos Estados no produto arrecadado pela União é muito pequena, como está prevista pelo
Substitutivo, de apenas 2%. Esta retribuição deve ser elevada a níveis de pelo menos 5% para fazer justiça às
duas regiões mais pobres do país.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
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EMENDA:20913 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se a seguinte redação ao inciso I e à sua letra c do art. 213:
Art. 213 - .....................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove
por cento na forma seguinte:
Justificativa:
No anteprojeto anterior, foi colocado um percentual de 2% para aplicação nas regiões Norte e Nordeste, em
instituições oficiais de fomento regional. Ora, a Constituinte de 1934 destinava 4% a de 1946, 3%, só para o
Nordeste é irrisório, não atendendo a magnitude e complexidade dos problemas das duas regiões. O próprio
relator da Comissão de Sistematização, em reunião na SUDENE, conclamou os constituintes do Nordeste, a
apresentarem emendas, ampliando de 2 para 5% o percentual destinado as regiões Norte e Nordeste, para
aplicação em instituições oficiais de fomento regional.
Também, causou surpresa a modificação da destinação dos recursos, ao invés de “para aplicação regional” foi
colocado para “financiamento de investimentos na Regiões Norte e Nordeste, através dos Governos dos Estados
respectivos”, o que não atende aos interesses das duas regiões.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:20926 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 213.
As alíneas "a", "b" e "c" do item I, do
213, terão a seguinte redação:
a) dezoito por cento do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte por cento do Fundo de Participação
dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através suas
instituições oficiais de fomento."
Justificativa:
Não há por que amenizar a Região Centro-Oeste dentre aquelas que exigem uma contribuição maior da União
para seu processo de sustentação e desenvolvimento econômico.
Não incluir o Centro-Oeste, Região carente de recursos federais e a única capaz de responder de imediato o
apoio financeiro, é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer na Lei Maior.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
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dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:20997 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: Art. 213, I, "c".
Dê-se a seguinte redação à letra "c", item I
do artigo 213 do Substitutivo do Relator ao
Projeto de Constituição:
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de organismos bancos
regionais de desenvolvimento, na proporção de um
terço para o Norte e dois terços para o Nordeste.
Justificativa:
O novo Sistema Tributário está retirado recursos significativos da União, beneficiando diretamente aos estados,
mais do que aos municípios, aos quais atribui significativos novos encargos. A proposta do relator, distoante do
que vem sendo posto desde os trabalhos da subcomissão agrava ainda mais este quadro, em prejuízo da União
e ampliando, mais uma vez os recursos para os estados.
Trata-se de dar à União condições para ter uma política em relação às regiões subdesenvolvidas, através dos
seus órgãos próprios, já existentes, o que não impede transferências aos Estados, uma vez que tais órgãos não
necessariamente excutam diretamente os seus programas.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21035 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 213, inciso I alínea
"a" e inciso II.
A alínea "a" do inciso I e o inciso II, do
art. 213, do Projeto de Constituição, passam a ter
a seguinte redação:
"Art. 213 -..................................
I - ........................................
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
............................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
Justificativa:
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Nos Territórios Federais a principal fonte de recursos para a manutenção de seus serviços e a elaboração de seu
orçamento é a cota do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios, assegurada no art. 25
da Constituição quer excluir os Territórios desse direito adquirido, não se sabe por que razoes, daí a
necessidade imperiosa da aprovação da presente emenda.
Parecer:
O nobre Constituinte pretende modificar o art. 213, itens I, letra "a", e II, a fim de que também os Territórios
Federais aufiram recursos - em igualdade de condições com os Estados e o Distrito Federal - das transferências,
feitas pela União, do produto da arrecadação de impostos.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21049 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MUSSA DEMES (PFL/PI)
Texto:
Dê-se a seguinte redação à alínea "c" do item
I do art. 213 do Substitutivo do Relator da
Comissão de Sistematização:
"Art. 213. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
............................................
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordestes, através de suas instituições
oficiais de fomento."
Justificativa:
A redação proposta foi aprovada na Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas e na
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, por ser a que melhor atende os interesses das regiões
beneficiadas.
As instituições oficiais de fomento regional são os órgãos mais capacitados no Norte e no Nordeste, tendo em
vista sua casta experiência e tradição nesse campo.
A entrega de recursos específicos para financiar de investimentos aos governos dos Estados representa grave
risco de desvios para despesas de custeio, com irreparáveis prejuízos ao desenvolvimento regional, além de
construir inaceitável esvaziamento das instituições oficiais de fomento regional.
Esperamos, portanto, o restabelecimento da redação anterior, que é mais racional e coerente com os objetivos
colimados.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21113 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 213
As alíneas a, b, c, do item I, do artigo 213,
terão a seguinte redação:
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento.
Justificativa:
Não se justifica marginalizar a Região Centro-oeste dentre aquelas que exigem uma contribuição maior da União
para seu processo de sustentação e desenvolvimento econômico.
Não incluir o Centro-Oeste, Região carente de recursos federais e a única capaz de responder de imediato o
apoio financeiro, é uma discriminação odiosa que não pode prevalecer na Lei Maior. Há de se admitir que a
Região Centro-Oeste, embora carente, é a que melhor e imediata resposta dá aos problemas nacionais.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21114 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado - Artigo 213, inciso I
I - .........cinquenta por cento da seguinte
forma:
a - .......................
b - ......................
c - ......................
d - quatro por cento para o Fundo Nacional da
Reforma Agrária, a ser instituído nesta
Constituição.
Justificativa:
Todo esforço de implantação de uma Reforma agrária do Brasil, só terá sucesso se houver recurso
comprometido e destinado através do orçamento da união, fixado via Constituição.
E necessário portanto que haja determinação política para concepção da viabilidade da Reforma Agrária.
Não basta o esforço de desapropriação de terra, se não encontrar recursos para assentamento dos
trabalhadores rurais.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente uma letra "d" ao item I do art. 213, de modo a ampliar o elenco das
transferências federais com novas finalidades.
Inobstante os ponderáveis argumentos expendidos, não há como acolher esta proposição a nível de texto
constitucional, devendo a matéria ser objeto de apreciação do legislador por ocasião do exame dos projetos de
leis sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
Pela rejeição.
EMENDA:21115 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda Modificativa e Aditiva
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Dispositivo Emendado - Artigo 213,
Modificativa no item I e aditiva na alínea d
I - Do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento na forma seguinte:
d) dois por cento para aplicação na
Instituição responsável pelo Serviço de Extensão
Rural e Assistência Técnica prioritariamente ao
pequeno produtor.
Justificativa:
Objetivando fortalecer a Extensão Rural brasileira, primordial instrumento da política agrícola nacional, o
Governo Federal, em 1975, criou a EMBRAER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural,
órgão de coordenação nacional, vinculada ao Ministério da agricultura, a qual sucedeu absorveu o acervo da
Associação Brasileira de Credito e Assistência Rural concomitantemente, por decorrência da mesma Lei, as
Unidades da Federação criaram empresas estatais, que sucederam às ACAR estaduais e que se associaram á
EMBRAER, constituindo-se no principal instrumento de extensão rural de cada unidade federada.
Este sistema conta hoje com cerca de 23.000 funcionários, sendo 13.000 técnicos, aproximadamente e está
presente em mais de 3.000 municípios brasileiros, em 25 Unidades da Federação, à exceção de São Paulo, que
ainda não formalizou sua adesão, embora esteja mantendo as negociações pertinentes.
São 1,3 milhões de produtores rurais (em sua quase totalidade, pequenos e médios), homens, mulheres e
jovens, assistidos por esse Sistema, através de um trabalho de natureza essencialmente educativo, que visa
despertar, encorajar a ampliar as habilidades e organização dos agricultores e suas famílias, para melhorarem
seus padrões de qualidade de vida.
As ações do Sistema EMBRAER abrangem uma grande faixa, que compreende a difusão de tecnologia
agropecuária para aumento da produção e produtividade agropecuária, a conservação dos recursos naturais, a
capacitação da mão-de-obra rural, a organização dos produtores, a orientação em comercialização agrícola,
entre outras além de orientações na área complementar da economia doméstica, especialmente nos aspectos
relacionados com a saúde e alimentação da família e da comunidade rural.
Todos os grandes programas e projetos governamentais ligados a agropecuária têm, na Extensão rural, um dos
principais instrumentos da execução. Dentre eles, podem-se destacar a Reforma Agrária, a Conservação de
Solos e as Microbianas, o estoque regulador de carne por engorda em confinamento, a irrigação e drenagem, a
racionalização do uso de defensivos, a agricultura orgânica, entre outros.
Com a institucionalização da Extensão Rural, através da criação da EMBRATER e das EMATER estaduais,
todavia, não se obteve a almejada estabilidade orçamentária. Por ser um serviço voltado prioritariamente para os
pequenos produtores, de cunho eminente social, a Extensão Rural não gera renda própria, necessitando, para
sua manutenção, de transferências governamentais e de convênios.
As dificuldades orçamentárias dos poderes públicos e das instituições convenentes têm levado a que os recursos
alocados a Extensão Rural sejam insuficientes para a ampliação dos serviços, de tal forma que apenas 26% dos
estabelecimentos agrícolas brasileiros são assistidos pelo Sistema EMBRATER, que é o maior dos sistemas
oficiais de Extensão Rural no Brasil.
Também as incertezas e deficiências orçamentárias trazem em decorrência, irregularidades no fluxo dos
recursos financeiros o que é particularmente danoso num serviço que atua regido pela sazonalidade da atividade
agrícola.
Dessa forma, justifica-se a presente proposta no sentido de que a Constituição Federal disponha que a União
Federal, os Estados, Territórios e Distrito Federal e os Municípios, à exceção das capitais e dos integrantes das
Regiões Metropolitanas, destinarão, anualmente, recursos financeiros de valor, no mínimo, equivalente a 2,0%
do produto da arrecadação dos impostos, para aplicação em Extensão Rural, de forma a assegurar a adequada
manutenção e operacionalização dos Serviços de Extensão e proporcionar sua gradativa ampliação aos níveis
requeridos pelo setor agrícola nacional.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente uma letra "d" ao item I do art. 213, de modo a ampliar o elenco das
transferências federais com novas finalidades.
Inobstante os ponderáveis argumentos expendidos, não há como acolher esta proposição a nível de texto
constitucional, devendo a matéria ser objeto de apreciação do legislador por ocasião do exame dos projetos de
leis sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
Pela rejeição.
EMENDA:21193 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
ORLANDO BEZERRA (PFL/CE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea c, do inciso I e
o inciso I, do artigo 213.
Dê-se a seguinte redação a alínea "c" do
inciso I, do artigo 213 do Substitutivo e ao
inciso I do mesmo artigo:
"Art. 213 -......................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta por
cento, na forma seguinte:
............................................
c) seis por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos Governos dos Estados respectivos."
Justificativa:
A participação dos Estados no produto arrecadado pela União é irrisória, como está prevista pelo Substituto, de
apenas dois por cento.
Esta retribuição deve ser elevada a níveis de pelo menos cinco por cento, para fazer às irregularidades e
desníveis inter-regionais do País.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:21351 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE)
Texto:
Dê-se à letra "c" do item I do art. 213 do
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado
pelo Relator da Comissão de Sistematização, a
seguinte redação:
"c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, por meio de suas instituições
oficiais de fomento regional."
Justificativa:
A letra “c” do art. 213, item I, do Substitutivo destina dois por cento do produto da arrecadação do imposto de
renda (IR) e do imposto sobre produtos industrializados (IPI), de competência da União, para financiamentos nas
Regiões Norte e Nordeste, através dos governos dos Estados respectivos.
Ora, a letra “a” do próprio item já destina, do produto da arrecadação dos mesmos tributos, vinte e um inteiros e
cinco décimos por cento para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, como forma de
compensar financiamentos essas entidades constitucionais, pela necessidade de permanecerem na competência
da União, como importantes instrumentos de política nacional que são, o IR e o IPI.
Esse expressivo repasse, ao mesmo tempo que assegura a filosofia consubstanciada na descentralização de
serviços públicos, garante a redistribuição inter-regional de renda, beneficiando fundamentalmente os Estados do
Norte e do Nordeste, uma vez que os recursos do Fundo são distribuídos com o objetivo de promover o equilíbrio
socioeconômico entre Estados (cf. art. 216, item II).
Logo, perde sentido a letra “c” como colocada no Substitutivo e ganha dimensão lógica da mesma alínea do
correspondente dispositivo do Projeto substituído, que destina os dois por cento dos referidos tributos para
aplicação no Norte e no Nordeste, por meio das respectivas instituições oficiais de fomento proveniente do IR e
do IPI, deverá a União, com parcela da arrecadação desses tributos, complementar a ação das Unidades
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federadas, fomentando investimentos nas Regiões por intermédio do Banco de Desenvolvimento da Amazônia e
do Banco do Nordeste do Brasil.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21375 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENATO JOHNSSON (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA: Dê-se ao inciso I, do
art. 213, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 213 - A União entregará
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, sessenta e seis
por cento, na seguinte forma:
A) trinta e dois por cento do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta e três por cento ao Fundo de
participação dos municípios;
c) um por cento para aplicação nas regiões
norte e nordeste, através de suas instituições de
fomento regional.
Justificativa:
A repartição das receitas tributárias entre União, Estados e Municípios deve ser equânime. As responsabilidades
nos diversos níveis exigem que haja uma melhor divisão fortalecendo Estados e Municípios.
A diminuição dos recursos da União irá, por sua vez, restringir a atividade do Governo na área econômica e
forçar a redução do déficit público.
A boa aplicação de recursos pelos Estados e Municípios irão melhorar as funções básicas do poder público no
campo da saúde, educação, segurança, justiça, transporte, energia elétrica, etc.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:21393 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Redija-se as letras a, b e c, do artigo 213, do projeto, assim:
a - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao fundo de participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
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c - três inteiros por cento para aplicação
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste,
através de suas instituições oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
Os Estados situados no Centro Oeste são ainda carentes de meios para promover o seu progresso. Têm
condições de, recebidos os recursos pleiteados nesta emenda, transformarem-se em grandes centros
abastecedores de alimentos para a população brasileira.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21516 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELSON WEDEKIN (PMDB/SC)
Texto:
Dê-se a alínea "c" do inciso I do artigo
213, a seguinte redação:
"c) dois por cento destinado a atender casos
de calamidade pública e a promoção do equilíbrio
sócio econômico entre os Estados, conforme
dispuser a Lei Complementar;"
Justificativa:
O fato de o projeto prever uma destinação específica do percentual de 2% do produto da arrecadação do IR e do
IPI, em caráter permanente, para os Estados das Regiões Norte e Nordeste, coloca em risco o objetivo da
Constituinte de promover o equilíbrio sócio econômico dos Estados. Sugere-se, dessa forma, que a matéria seja
regulada em lei complementar, a qual poderá ser alterada, quando o equilíbrio for atingido, sendo desnecessário
modificar o texto Constitucional.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213, para dar destinação diferente ao
percentual atribuído às Regiões economicamente mais deprimidas do País.
Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Justificação, preferimos manter, em linhas gerais, a
redação do Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspirado na Emenda es32871-9
Pela rejeição.
EMENDA:21517 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELSON WEDEKIN (PMDB/SC)
Texto:
Acrescente-se, onde couber, no artigo 211 e
na letra "a" do item I do artigo 213 a expressão
"e dos Territórios".
Justificativa:
Os Territórios têm no Fundo de Participação dos Estados sua principal finte de receita, conforme ressalta, com
muita propriedade, a Carta de Canela, documento elaborado pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de agosto.
Como se trata de um assunto que interessa especificadamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios,
pois diz respeito do fundo construído com o produto da receita de tributos federais, havendo consenso, entre as
referidas unidades federativas, quanto ao critério a ser adotado, nada mais justo do que atendê-las, alterando-se
os dispositivos constitucionais respectivos.
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Parecer:
Quer a emenda incluir a expressão "e dos territórios" no artigo 211 e na letra "a" do inciso I do artigo 213, para
que os territórios fiquem com o imposto de renda retido na fonte e integrem o Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal.
Acolhemos segunda parte da emenda por ser justa a participação dos territórios no Fundo.
Assim sendo, passará a chamar-se Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21569 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUÍS EDUARDO (PFL/BA)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 213
Acrescente-se o seguinte item III, ao
artigo 213, do Substitutivo do Relator, ao
Projeto de Constituição:
"Art. 213 - A União entregará:
I - ........................................
II - ........................................
III - sessenta por cento do produto da
arrecadação dos impostos previstos no item VI, do
artigo 207, aos Estados, ao Distrito Federal, e
aos Municípios, nos termos da lei federal, que
observará, para tanto, critérios proporcionais à
superfície, população, produção e consumo,
adicionando-se, quando couber, no tocante ao
imposto único sobre energia elétrica, quota
compensatória da área inundada pelos
reservatórios."
Justificativa:
Esta emenda corresponde à proposta de reintrodução no texto do Substitutivo, dos Impostos Únicos sobre
Combustíveis e sobre Energia Elétrica.
Sendo ela aprovada, e admitida, far-se-á necessária a previsão, na seção VI, do Capítulo I, do Título VII, do
Substitutivo, que trata da repartição das receitas tributárias, da forma pela qual será distribuída a receita desses
impostos entre a União, o Estado e o Município.
Acreditamos seja, em princípio, adequada a forma, e os percentuais, da repartição atualmente previstos para
esses tributos.
Apenas seria deixada à lei hierarquicamente inferior a regulamentação da matéria, a fim de que, nela, se procure
encontrar um detalhamento mais perfeito de como se fará essa repartição.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:21676 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERSON CAMATA (PMDB/ES)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 213, o seguinte parágrafo:
§ 4o. - A União entregará aos Municípios 50%
(cinquenta por cento) do que for arrecadado a
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título de Imposto Único sobre Combustível e
Lubrificantes.
Justificativa:
Os Prefeitos Municipais, constantemente, estão vindo ao Governo Federal em busca de solução para o
angustiante problema das finanças locais. Eles sofrem com as dificuldades de recursos para atender a todas as
necessidades da comunidade que representam. Um dos problemas mais sérios é o relativo à conservação e
ampliação.
As ruas necessitam ser conservadas, calçadas ou asfaltadas. As rodovias previsão estar em condições de
atender ao tráfego rural, principalmente nas épocas de semeadura e colheita.
A União é dona do total do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis. Creio que uma destinação do
produto da arrecadação desse tributo seria medida que viria ao encontro dos anseios municipais e permitiria
melhorar, sensivelmente, esse segmento viário.
Parecer:
A Emenda propõe a inclusão de mais um parágrafo ao art. 213, dispondo que a União entregará aos
Municípios 50% do que for arrecadado a título do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes.
Ocorre que esse imposto não consta do elenco da competência tributária da União devendo seu fato gerador
compor a base do ICMS estadual.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:21706 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RITA CAMATA (PMDB/ES)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 213, o seguinte inciso:
III - Dos impostos arrecadados pela União,
50% (cinquenta por cento) serão repassados aos
Estados e Municípios constituído um Fundo Especial
que será regulado por Lei Complementar, levando-se
em conta a situação de carência de cada unidade
estadual e municipal a se contemplada.
Justificativa:
A União, ao longo dos últimos tempos, apropriou-se de quase toda a fatia tributária deixando os Estados e
Municípios à míngua de recursos. Como forma de superar, apenas superficialmente, essa difícil situação em que
ficaram as entidades regionais e locais, arquitetou-se a criação de repasses e de fundos. Não me parece ser
essa a melhor sistemática.
Mas, se for ela mantida, desejo ponderar que pelo menos 50% desses tributos arrecadados deveriam voltar aos
Estados e Municípios através de um Fundo Especial que Lei Complementar disciplinaria. E, ao fazê-lo, deveria
atentar para as situações críticas e carenciais de cada Estado e Município, afastando a proporcionalidade das
quantias a serem distribuídas.
Precisamos acabar com os desníveis regionais. E só o faremos através de uma nova política Tributária ou de
uma nova mentalidade na distribuição e repasse dos recursos federais.
Parecer:
Propõe a Emenda que se acrescente um item III ao art. 213, destinando 50% dos impostos arrecadados pela
União para repasse aos Estados e Municípios, mediante Fundo Especial regulado em lei complementar, levandose em conta a situação de carência de cada unidade contemplada.
Em que pesem os argumentos expendidos, seria impraticável à União arcar com mais esse encargo de tão largo
espectro, a menos que implicasse a supressão das demais transferências previstas nos itens I e II do mesmo
artigo, o que quebraria toda a sistemática subjacente às competências tributárias e à repartição das receitas, até
agora prevalecente.
Pela rejeição.
EMENDA:21735 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSVALDO BENDER (PDS/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 213, ITEM I,
LETRAS a e b
Art. 213 - ..................................
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, sessenta e seis
por cento na forma seguinte:
A) trinta e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
É preciso dar aos Estados e Municípios melhores condições financeiras, com uma melhor distribuição da renda.
Para isto, nada melhor do que conceder-lhes um pouco mais daquilo que é arrecadado dentro do seu próprio
território.
Parecer:
Pretende a Emenda, ao modificar a redação do art. 213, item I, letras "a" e "b", que se aumentem os
percentuais das transferências federais ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo
de Participação dos Municípios.
Embora concordando que tanto os Estados quanto os Municípios necessitam de melhores condições
financeiras, sendo justo que participem do que é arrecadado em seu próprio território, o Relator entende que os
quinhões atribuídos àqueles Fundos já constituem o máximo possível, no quadro nacional das carências de
recursos.
Pela rejeição
EMENDA:21758 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EVALDO GONÇALVES (PFL/PB)
Texto:
Acrescentar ao item I do artigo 213, seção
VI, Capítulo I, título VII, do Substitutivo do
Relator ao Projeto da Constituição, a seguinte alínea:
d) - três inteiros por cento para aplicação
em programas de construção de pequenos e médios
açudes, e de irrigação dos mananciais existentes,
mediante Plano de Aplicação apresentado pelo
Estado e Municípios inseridos na Região Nordeste
do País.
Justificativa:
Está provado que o problema maior do Nordeste ainda é a construção de açudes. Agora, não mais os grandes
açudes. Estes já estão quase todos construídos, embora não, de todo, aproveitados com programas de irrigação.
O de que precisamos é um programa efetivo de irrigação para os mananciais já construídos e da construção de
pequenos e médios açudes, visando à regularização dos rios que, há séculos engordam as águas dos mares.
Até hoje não tivemos, no Nordeste, uma política de Recursos Hídricos. Tudo tem sido feito aleatoriamente, como
se não fossemos filhos de uma mesma pátria. A solução que propomos: vinculação de recursos para resolver,
em definitivo, o problema do Nordeste.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte que se acrescente uma alínea "d" ao item I do art. 213, pelas razões constantes
da Justificação.
Ao adotarmos texto inspirado na Emenda ES32871-9 para a alínea "c" do mesmo item, afigura-se-nos que a
idéia desta proposição estará contida na nova redação dada àquele dispositivo.
Assim, concluímos por sua aprovação parcial.
EMENDA:21773 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
EVALDO GONÇALVES (PFL/PB)
Texto:
Dá nova redação ao artigo 213, Seção VI,
Capítulo I, título VII, do Substitutivo do Relator
ao Projeto de Constituição:
"Artigo 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza sobre
produtos industrializados, cinquenta por cento, na
forma seguinte:
a) - vinte inteiros por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) - vinte e cinco inteiros por cento ao Fundo
de participação dos Municípios;
c) - dois inteiros por cento para aplicação
nas regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional;
d) - três inteiros por cento para aplicação
em programas de construção de pequenos e médios
açudes, e de irrigação dos mananciais existentes,
mediante Plano de Aplicação apresentados pelos
Estados e Municípios inseridos na Região Nordeste
do Brasil.
Justificativa:
Temos que descentralizar a Administração Pública, dando autonomia aos Estados, aos Territórios e Municípios
brasileiros. Não se concebe mais que a União seja árbitro supremo de tudo, neste País. É resquício do
autoritarismo que terá que ser abolido, com a Nova Constituição. Espero o aproveitamento desta Proposta
Constitucional, por parte de todos os Senhores Constituintes.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte que se acrescente uma alínea "d" ao item I do art. 213, pelas razões constantes da
Justificação.
Ao adotarmos texto inspirado na Emenda ES32871-9 para a alínea "c" do mesmo item, afigura-se-nos que a
idéia desta proposição estará contida na nova redação dada àquele dispositivo.
Assim, concluímos por sua aprovação parcial.
EMENDA:21838 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Aditiva
Inclua-se na alínea c do Item I do Artigo 213
do Substitutivo do Relator ao Projeto de
Constituição, a região Centro-Oeste.
Justificativa:
Não desmerecendo as necessidades das Regiões Norte e Nordeste, não podemos deixar de reconhecer que a
Região Centro-Oeste, com suas carências e dificuldades financeiras para suprir as necessidades básicas de
saúde e saneamento, necessita e merece a igualdade de ajuda que os outros das regiões beneficiadas pelo
dispositivo.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21886 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao art. 213, I, "C":
Art. 213 - ..................................
I - ........................................
c) - dois por cento para investimentos nas
Regiões Norte e Nordeste, na forma regulada em
lei.
Justificativa:
O substitutivo restringe aos governos estaduais a aplicação dessa reserva especial.
Ao fazê-lo, exclui, de forma injustificável, as agencias de desenvolvimento regional e os municípios.
Sugere-se uma maior flexibilidade, deixando a cargo da lei a definição das prioridades e a forma da aplicação
dos recursos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:21984 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
O artigo 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b".
Artigo 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a)...........................................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:22016 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Dê-se ao item I do artigo 213 a seguinte redação:
Art. 213 - A União entregará:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento na seguinte forma:
a) vinte e um por cento ao fundo de
Participação dos Estados e do Distrito federal;
b) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos municípios;
c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste através aos
governos dos Estados respectivos.
Justificativa:
O substitutivo mantem na íntegra, a distribuição dos recursos da união para contemplar o Fundo de Participação
dos Estados e Municípios retirando, apenas, meio por cento dos recursos que seriam destinados aos Estados e
meio por cento dos recursos dos municípios para, a exemplo do que se prevê para as regiões norte e nordeste,
contemplar também a região Centro-Oeste.
A ação planejada do Estado na promoção do desenvolvimento socioeconômico da região centro-oeste do País
justifica-se pela necessidade de desenvolver e ampliar as oportunidades na mais nova fronteira do País.
Apesar de ser uma região de grande potencial econômico caracteriza-se pela sua grande extensão territorial,
pelos grandes desníveis sociais e econômico e pelo elevado investimento em infraestrutura necessário ao
aproveitamento de suas riquezas.
Consideramos que o espirito do legislador, ao contemplar o Norte e Nordeste, foi o de corrigir distorções entre as
várias regiões do País e não podemos aceitar que apenas regiões detenha a totalidade da ajuda da União para
tal fim. O Centro-Oeste deve, também, ser contemplado, sob pena de se praticar uma discriminação odiosa e
injustificável contra esta região, com 1% dos recursos aqui assinalados. Infelizmente, neste país tão grande, o
Norte e Nordeste não podem ser detentores de “monopólio” dos recursos destinados a regiões carentes do País.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:22328 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
Texto:
Emenda modificativa dos artigos 213 e 215.
Inclua-se, nos artigos 213 e 215 e onde
couber, a expressão "e dos Territórios"".
Justificativa:
A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a receber recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal.
A medida foi reconhecida como justa pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 do corrente,
subscreveram a “Carta de Canela”.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
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EMENDA:22361 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERALDO TINOCO (PFL/BA)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. item I, alínea "c".
Substitua-se a expressão "através dos
governos dos Estados respectivos" por "através dos
respectivos Órgãos de Desenvolvimento Regional”.
Justificativa:
A proposta de dois por cento do Fundo de Participação serem aplicados para financiamento de investimentos
nas Regiões Norte e Nordeste é das mais justas, face às disparidades regionais existentes.
Ocorre que a melhor aplicação desses recursos será por intermédio dos Órgãos de Desenvolvimento Regional,
para que os recursos sejam utilizados de modo a superar as disparidades internas de cada Região, o que não
acontecerá se forem transferidos aos Estados, já que os mais desenvolvidos ficarão com as maiores parcelas.
Parecer:
Vide parecer Emenda 20867.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:22789 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ VIANA (PMDB/BA)
Texto:
Emenda ao Art. 213
Dê-se ao art. 213 a seguinte redação:
Art. 213 - A União entregará:
I - ....................
a) vinte inteiros por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos governos dos Estados respectivos;
d) um inteiro e cinco décimos por cento para
irrigação na Região Nordeste.
Justificativa:
Possivelmente não é a melhor prática estabelecer-se receitas vinculadas para fins determinados e préestabelecidos obrigatoriamente. Ao elaborar-se a Constituição de 1967 foi esse um dos temas mais debatidos,
pois muitos desejavam manter as normas adotadas pelas Constituições de 1934 e 1946, ambas contendo
receitas vinculadas. Por fim prevaleceu a técnica mais correta, havendo sido alegado que a ausência em nada
prejudicaria Estados e Regiões anteriormente beneficiárias das normas adotadas pelas Constituições acima
referidas. Os fatos mostram, porém, ser inteiramente inexata tal assertiva, pois Estados e Regiões foram
altamente prejudicados. Infelizmente, é essa a realidade brasileira. Ou se coloca na Constituição percentuais
reservados a determinados fins, ou cada vez mais se acentuará o desequilíbrio regional, do qual todos falam,
combatem, e apenas poucos parecem querer realmente corrigir. Essa a razão da emenda agora apresentada, e
que se destina a assegurar percentuais orçamentários fixos para especificadas finalidades. Pode ser
tecnicamente errado, mas é inevitável se pretendermos realmente diminuir o terrível fosso que separa o Norte e
o Nordeste das demais regiões do País. Sem o comando financeiro do País, tudo que se refere ao Norte e ao
Nordeste é preterido. Quiséssemos um exemplo e bastaria o do imposto sobre cacau, que depois de incorporado
ao orçamento da Agricultura jamais reverteu para as regiões donde provem. Se desejamos corrigir o
desequilíbrio regional aí temos o primeiro passo. Mas, se apenas almejamos o faz-de-conta não há dúvida que
se deve deixar tudo como está.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte que se acrescente uma alínea "d" ao item I do art. 213, pelas razões constantes
da Justificação.
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Ao adotarmos texto inspirado na Emenda ES32871-9 para a alínea "c" do mesmo item, afigura-se-nos que a
idéia desta proposição estará contida na nova redação dada àquele dispositivo.
Assim, concluímos por sua aprovação parcial.
EMENDA:22822 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
Substitua-se o item C, do inciso I, do art.
213 pelo seguinte:
c) dez por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
O desenvolvimento da infraestrutura das novas fronteiras agrícolas, agregadas ao processo produtivo; à
preservação do meio-ambiente; a pesquisa cientifico-tecnológica, assim como, e, principalmente a Educação são
inegavelmente prioridades para um País como o nosso: periférico dependente e colonizado historicamente. O
desenvolvimento econômico e social do Brasil está intimamente associado à priorização das áreas mencionadas,
e entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvimento do Brasil é inserir no texto
constitucional percentuais que garantam os recursos necessários à nossa libertação do jogo do
subdesenvolvimento e da dominação por economias mais desenvolvidas.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:22872 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 213, item I,
alínea "c"
Dê-se à alínea "c" do item I do artigo 213 do
Projeto de Constituição a seguinte redação:
"Cinco por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos Governos dos Estados respectivos."
Justificativa:
Corrigir as disparidades regionais deve ser um dos grandes objetivos da nova Constituição, ensejando os
mecanismos financeiros indispensáveis a esse mister. O subdesenvolvimento em que se encontram as regiões
Norte e Nordeste, provoca uma grave situação social, que leva milhões de brasileiros à miséria e quase sempre
à migração para os centros desenvolvidos do Sul do País, onde aumentam o número dos miseráveis que
habitam o submundo da periferia dessas cidades. Somente assegurando os recursos financeiros por
determinação Constitucional é que se poderá mudar esse quadro.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:23321 REJEITADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ÁTILA LIRA (PFL/PI)
Texto:
Emenda Modificativa
O artigo 213 passa a ter a redação seguinte,
que inclui modificações no seu inciso I e letra "b":
Art. 213 - .....................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) ..........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:23360 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO FLEMING (PMDB/AC)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 213, Inciso I e Alínea "c"
Dê-se nova redação ao Item I e respectiva
alínea "c", do art. 213 do Projeto de
Constituição.
Art. 213. - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove
por cento, na forma seguinte:
a) - .....................
b) - .....................
c) cinco por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
As desigualdades regionais, no Brasil, vêm-se acentuando sobremaneira nas últimas décadas, face à
manutenção de injustos critérios de distribuição de recursos, para a realização de investimentos nos mais
diversos setores da vida nacional.
As regiões pobres por serem desprovidas de infraestrutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a
permanecer empobrecidas, se não receberem substanciais reforços de verbas, que lhes possibilitem a
consecução de obras importantes e fundamentais ao seu desenvolvimento.
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Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em
consideração as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo, através de mecanismos eficazes,
prioridade às áreas mais carentes.
A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orçamentários mínimos em determinadas regiões, como a
Amazônia e o Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um harmônico desenvolvimento interregional, inclusive como princípio para o processo de integração nacional.
Durantes as fases iniciais dos trabalhos Constituintes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a
Amazônia, de no mínimo cindo por cento do produto dos impostos federais, o que caracterizaria volume de
recursos necessários às exigências prioritárias ao desenvolvimento regional.
A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas acolheu parcialmente referida sugestão, ao
garantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao Norte e Nordeste, de dois por cento da
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças igualmente acatou o dispositivo, também agora
inserido no anteprojeto que ofereceu o ilustre Relator da Comissão de Sistematização.
Há, portanto, verdadeiro consenso na Região de que as soluções para os reais problemas da Amazônia
requerem somas muito superiores àquelas que adviriam com o percentual ora estabelecido.
Daí a perseverança com que tendo lutado para dotar as áreas naus atrasadas do País, de verbas compatíveis
com suas necessidades, o que motivou emendar por mim apresentada e agora reiterada ao Plenário da
Assembleia Nacional Constituinte, na convicção de que a intensificação dos debates sobre o tema leve à
conscientização e, por conseguinte, à aprovação, desse dispositivo configurado em bases realísticas e na
problemática das desigualdades regionais de nosso País.
Permanecem presentes o espirito e os fundamentos da justificação que tenho apresentado, desde antes de
instalada a Constituinte, na defesa desta tese.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:23557 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CHAGAS DUARTE (PFL/RR)
Texto:
Emenda Aditiva
Emenda aditiva ao artigo 213 do Substitutivo
do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão
de Sistematização e, por correlação, ao Artigo 22
das Disposições Transitórias.
"Art. 213 - A União entregará:
I - ....................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
b) ....................
c) ....................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
§ 1o. - ...................
§ 2o. - ...................
§ 3o. - Os Estados e os Territórios
entregarão aos respectivos Municípios vinte e
cinco por cento dos recursos que receberem nos
termos do item II deste Artigo, observados
os critérios estabelecidos nos itens I e II do
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§ 2o. do Artigo 212."
"Art. 22 - (Das Disposições Transitórias)
§ 1o. - ....................
I - ...........................
II - as normas relativas ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos
Municípios, que observarão as seguintes
determinações:
a) .........................
b) o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios será elevado de um ponto
percentual no exercício financeiro de 1989 e, a
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto
percentual, até 1992, inclusive, atingindo o
percentual estabelecido na alínea "a" do item I do
Artigo 213, em 1993;
c) ..........................
§ 2o. - ....................
§ 3o. - ....................
Justificativa:
A partir de 1º de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional nº 5, de 28 de junho de 1975, os Territórios
Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal.
É inegável que a justa e oportuna previdência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e social dos
Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de recursos,
independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, Rondônia, já foi transformado em Estado; outros
dois, Roraima e Amapá, estão em condições de seguir o mesmo caminho, tanto que o Substitutivo determina a
realização de consulta popular, nas próximas eleições, para a criação dos Estados de Roraima e Amapá, entre
outros.
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal,
pois têm administração própria, representação política e Municípios, com Prefeitos e Vereadores eleitos pelo
povo, e fazem parte de regiões que mais necessitam de recursos para desenvolver-se e manter a integridade do
território nacional.
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento dos produtos da arrecadação do IPI,
destinados aos Estados, de acordo com o item II do art. 213, sob pena de seus Municípios ficarem prejudicados
em relação aos demais, que receberão vinte e cinco por cento dessa participação.
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam,
necessariamente, ser definidos como unidades da Federação, embora pretendamos ver restabelecida a redação
do art. 1º da atual Constituição, que assim os considera, e que foi inexplicavelmente modificada no art. 2º do
Substitutivo, que os excluiu, assim como ao Distrito Federal da União indissolúvel que, sob o regime
representativo, constitui a República Federativa do Brasil.
Evidentemente, o Substitutivo estabelece grande confusão, quando dispõe sobre a República Federativa do
Brasil.
“A República Federativa do Brasil constituirá sob regime representativo pela união indissolúvel dos Estados,
tem.............”
Ao tratar da Organização Política-Administrativa, porém, estabelece, no art. 28;
“A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos em
sua respectiva esfera de competência.
§ 1° - Brasília é a Capital Federal;
§ 2° - Os Territórios integram a União. ”
Ora, o que é a União (com inicial maiúscula)?
Não seria a união indissolúvel dos Estados que constitui a República Federativa do Brasil, erigida em figura
jurídica, política e administrativa? A União, pois, não está compreendida na República Federativa, é sua própria
constituição. Por isso, o Distrito Federal, para estar compreendido na República Federativa do Brasil (art. 28,
caput) e os Territórios, para integrarem a União (§ 2° do art. 28), devem, necessariamente, fazer parte da união
indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, como dispõe, aliás, o art. 1° da atual Carta Magna.
“Art. 1° O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela União indissolúvel
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. ”
Portanto, a exclusão dos Territórios, tanto da definição da República Federativa do Brasil, como do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal, constitui inaceitável retrocesso, que inviabilizará o fortalecimento
político, financeiro e administrativo dos Territórios Federais.
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O assunto, por sua importância e implicações, merece cuidadoso exame por parte da Comissão de
Sistematização, a fim de que o Plenário não seja induzido a imperdoável equívoco.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:23924 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo emendado: Acrescenta o item III ao art. 213:
"Art. 213. ..................................
II - ........................................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o.- A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, Municípios e
Regiões Metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos."
Justificativa:
O sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, por isso é de
fundamental importância que se garantem os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo é diretamente proporcional à
solicitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para a conservação da rede.
Foi graças à vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar quando o IUCLG foi extinto.
Considerável fração do sistema viário nacional foi implantada com recursos captados em instituições em
instituições internacionais, a exemplo do Banco Mundial. A ausência de fonte vinculada de recursos internos
dificulta as negociações com esses Bancos. Por outro lado, quando há dificuldades em obter recursos, sejam
externos, sejam orçamentários, sobretudo para conservação e restauração, o sistema viário deteriora-se ao
ponto de triplicarmos os custos para sua recuperação.
A parcela de recursos destinada a conservação e restauração da rede viária é tecnicamente e economicamente
irredutível nos orçamentos da União, Estados e Municípios.
A única maneira de garantir-lhe esta irredutibilidade é vinculá-la a fonte que lhe seja diretamente proporcional e
cujo crescimento garanta meios para implantação de novas estradas.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
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EMENDA:24010 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 213 do Substitutivo ao
Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
" § 2o. A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a ser entregue nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a esses, o critério de
partilha ali estabelecido.
Justificativa:
Trata-se o dispositivo da distribuição, entre os Estados, dos dez por cento da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados (IPI), proporcionalmente ao valor das exportações desses produtos, que cada unidade
federada realizar.
Ao proibir que um único Estado tenha participação superior a vinte por cento do volume total dos recursos, o
Projeto determinava que o eventual excedente seria distribuído entre os demais Estados. O substitutivo
acrescentou a expressão “nos termos do item II deste artigo”, ou seja, proporcionalmente às exportações, que é
profundamente esclarecedora do sentido da disposição, mas que tem a desvantagem de repetir duas vezes essa
expressão no mesmo parágrafo. Por isso, sugere-se aprimorar a redação.
Parecer:
A Emenda pretende aprimorar a redação do § 2o. do art. 213, sem lhe modificar o conteúdo.
É o que ressalta da bem lançada Justificação. Há que acolhê-la.
Pela aprovação.
EMENDA:24062 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o art. 213, item I, adotando-se
a seguinte redação:
Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, cinquenta e dois
por cento, na forma seguinte:
a) Vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) Trinta por cento para o Fundo de
Participação dos Municípios;
c) Dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste.
Justificativa:
A centralização tributária existente no Brasil, colocou os Estados e Municípios em difícil situação econômica.
Precisamos descentralizar e fundamentalmente melhor distribuir o produto da arrecadação dos impostos.
O aumento da alíquota do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, fortalecer a estrutura primeira da
organização social e política do país.
Precisamos redistribuir os impostos para que haja viabilidade e autonomia para os Estados e Municípios
brasileiros.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
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Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:24091 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALMOR DE LUCA (PMDB/SC)
Texto:
Acrescente-se, ao art. 213 do Projeto de
Constituição (Substitutivo do Relator), o item III, que segue.
Art. 213. ..................................
III - Do produto da arrecadação do imposto
único sobre minerais de que trata o art. 207.
a) - Quarenta e cinco por cento, ao Estado
onde se verificar o fato gerador;
b) quarenta e cinco por cento, ao Município
onde ocorrer o fato gerador.
Justificativa:
A presente emenda complementa outra, de nossa autoria, em que propusemos a reinclusão, na competência da
União, do imposto único sobre minerais (IUM).
Nossa sugestão se insere dentro do espírito da distribuição justa e equânime dos tributos arrecadados pela
União. Assim, ao reincluir o IUM na competência da União, por ser ela a proprietária da jazida, achamos não ser
justo que se deixe somente a ela, o produto da arrecadação desse imposto. É imprescindível que as Unidades
da Federação e as Comunas sejam aquinhoadas com a parcela mais expressiva da receita desse tributo.
Com efeito, o minério gerador do imposto é extraído do solo pertencente ao Município, que suporta todos os
possíveis danos resultantes dessa extração – escavação permanente do solo, de modo a torna-lo imprestável
para outras atividades produtivas, poluição decorrente da mineração e beneficiamento do minério, etc., além de
eventuais encargos inusitados e altamente dispendiosos, sem um retorno compatível do tributo correspondente.
A proposta inclui-se, portanto, também, dentro dos princípios de autonomia e valorização do Município.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:24457 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do art. 213, II, do
Projeto, substituindo-se a expressão "dez por
cento" por "cinco por cento".
Justificativa:
O percentual de dez por cento do IPI, previsto no Projeto, a ser entregue aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, é um benefício excessivo
aos Estados Exportadores. Consequentemente, a reserva de tal percentual (10%) penaliza os Estados menos
industrializados e exportadores. Daí pretende a emenda reduzir de dez para cinco por cento esse benefício.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
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Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:25175 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSMIR LIMA (PMDB/AC)
Texto:
Modifica as letras a, b, e c do inciso I do
art. 213 do Projeto da Comissão de Sistematização.
Art. 213
I - .......................
a) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento para a aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento;
Justificativa:
É fato inegável que nosso País apresenta contrastes regionais profundos. Enquanto algumas regiões
apresentam altos índices de desenvolvimento econômico e social, outras regiões permanecem à margem desse
desenvolvimento, com baixos níveis de produção, pouca ou nenhuma industrialização de suas matérias primas,
pequena renda per capita, e consequentemente, baixo padrão de vida de suas populações.
Minha sugestão tem como objetivo a descentralização de recursos, no sentido de que, a dada a solidariedade
nacional, formara da unidade nacional e a necessidade imperiosa de que estabeleçamos mecanismos de
compensação das desigualdades, mantenha-se o sistema já existente, aperfeiçoando-o, e tirem-se as riquezas
dos estados ricos para dá-los aos mais pobres. Assim, providos de mais recursos desenvolverão a saúde, a
educação, a industrialização a agricultura, etc. de tal forma que um dia, o mais cedo possível, eles também serão
geradores de recursos.
O País precisa desenvolver-se de forma mais harmônica, investindo os recursos geradores pelo esforço de toda
a nação da forma mais equitativa.
Necessário se faz que a nova Constituição estabeleça mecanismos de reforma tributária que visem uma melhor
distribuição regional dos recursos nacionais.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:25451 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 213
Suprima-se do Substitutivo do Relator:
a) o item II do Artigo 213
b) o parágrafo 2o. do Artigo 213; e
c) o parágrafo 3o. do Artigo 213.
Justificativa:
O sistema tributário, ora em discussão, amplia substancialmente a base de incidência do imposto Sobre
Circulação de Mercadorias, de competência estadual, que inclui, os atuais Impostos Sobre Serviços de Qualquer
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natureza, sobre Combustíveis e Lubrificantes, sobre Energia Elétrica, sobre Transportes, sobre Serviços de
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual e sobre minerais.
Por outro lado, a distribuição das receitas, pela União, através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios, contempla o equilíbrio tributário entre as três esferas de governo, sendo
redundante a criação de tal instrumento.
Do lado financeiro, o benefício somente atenderia os Estados industrializados, e por que não dizer, basicamente
o Estado de São Paulo.
Na realidade esse dispositivo concorre para o agravamento das disparidades regionais, concentrando, na região
Sudeste, mais de setenta e cinco por cento do benefício.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:25478 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
O artigo 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b".
Artigo 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) ........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:25649 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RUY BACELAR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se a seguinte redação à alínea abaixo do item I do art. 213, do Substitutivo ao Projeto de
Constituição do Relator da Comissão de
Sistematização:
"b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios."
Justificativa:
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Imprescindível cumprir a missão municipalista que a Nação confiou à Assembleia Nacional Constituinte. Isso
importa em assegurar aos Municípios recursos financeiros muito acima dos que vinham obtendo, dos tributos, ao
mesmo tempo que se torna necessária impedir a intromissão federal e mesmo estadual nos assuntos internos de
cada Municipalidade.
Objetivando produzir receita financeira adequada para as Prefeituras poderem atender às necessidades de
serviços públicos, esta emenda aumenta de 22,5% para 25% a parcela destinada ao PFM, da arrecadação dos
Impostos sobre Produtos Industrializados e sobre Renda e Proventos.
São as populações situadas nos Municípios que produzem a riqueza e os tributos. Por conseguinte, essas
populações locais é que devem resolver onde aplicar a maior parte do produto dos impostos suportados por ela.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:25693 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: § 3o. do Art. 213
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Propõe-se na Emenda modificação do § 3o. do art. 213.
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados entregarão" por "A União entregará imediatamente".
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível manter a redação atual. Até porque, se acolhida a Emenda,
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do dispositivo emendado.
Pela rejeição.
EMENDA:25748 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO ASSAD (PFL/MG)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta o item III ao Art. 213
Art. 213 ....................................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do Art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
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aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, municípios e
Regiões Metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, é de
fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo e diretamente proporcional à
licitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para conservação da rede.
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto.
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:25801 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GASTONE RIGHI (PTB/SP)
Texto:
Emenda Substitutiva
Substitua-se a redação do item II do art. 213
pela seguinte:
"II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, 9% para os
Estados e o Distrito Federal e 1% para os
municípios portuários, proporcionalmente ao valor
das respectivas exportações de produtos
industrializados".
Justificativa:
Boa parte da receita nacional provém da exportação, seja de matéria prima, ou de produtos industrializados. Da
arrecadação do tributo que incide sobre a exportação destes previa-se que 10% caberia aos Estados e Distrito
Federal.
Porém os municípios que participam da produção dessa riqueza, não recebem um ceitil sequer dessa
arrecadação, embora tenham de suportar o ônus de manutenção e reforço do calçamento de suas ruas,
avariados pelas carretas carregadas, criação e manutenção de órgão de proteção à segurança, não só do
patrimônio a ser exportado ou importado, como do próprio porto em si, com policiamento intensivo e mais, obras
de infraestrutura e de iluminação das instalações portuárias que funcionam dia e noite, órgãos de saúde não só
para os municípios como para a população flutuante e mais uma série de serviços que não são exigidos dos
outros municípios, principalmente na área de produção contra incêndios e produtos tóxicos.
Toda essa gama de serviços necessita numerário de que os municípios portuários carentes.
Ora, se participam da produção de renda, é justo que na partilha dessa riqueza sejam aquinhoados.
A percentagem pretendida, incidente sobre o volume arrecadado com imposto de exportação apenas dos
produtos industrializados, embora seja mínima face o total, para os municípios de tão poucos recursos,
representará soma perecível no esforço de suas finanças tal combalidas.
A política de fortalecimento dos municípios, tão veementemente pleiteada por todos os segmentos da sociedade
e tão alardeada nas campanhas eleitorais, impõe o reconhecimento da justiça da participação tributária
pretendida.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
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Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:25831 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado - Art. 213, Inciso I,
Alínea C
Modifica os termos da alínea C do inciso I,
do artigo 213, que passa a apresentar a seguinte
redação:
Artigo 213 - .............................
a) .............................
b) .............................
c) dois por cento para aplicação nas regiões Norte
e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A industrialização de regiões geográficas agrupando Estados econômico e socialmente homogêneos decorreu
da necessidade de serem buscadas soluções de caráter regional para inúmeros problemas, cujo tratamento a
nível isolado, por Estado, seria ineficiente. Nessas condições, há necessidade de serem garantidos recursos,
também, para os organismos regionais encarregados da bisca daquelas soluções.
Se para o atendimento dos problemas a nível isolado dos Estados já estão definidos na alínea “a” deste artigo,
não há razão para que também os recursos definidos nesta alínea “c” serem alocados aos governos Estaduais,
agravando a indisponibilidade para a ação regional.
Por outro lado, a nível de Norte e Nordeste, as Superintendências atuam com os incentivos fiscais enquanto os
Bancos Federais de fomento Regional (BASA e BNB) não dispõem de recursos estáveis para a importante
missão que desempenham de apoio ao fortalecimento das atividades econômicas que dão sustentação ao
desenvolvimento dessas regiões, o que por si só justificaria o fortalecimento das mesmas, como pretendido pela
emenda proposta.
Tais recursos, se assim viabilizados, passariam a construir fonte creditícia estável, crescente por novos aportes
anuais e pela reaplicação, o que permitiria ao BASA e ao BNB, exercitarem como nunca antes possível o papel
que lhes cabe como agentes do desenvolvimento regional.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:25933 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
A alínea "c"" do Inciso I do Artigo 213,
passa a ter a seguinte redação:
Art. 213
I - .........................
c) Dois por cento para aplicação em programas
de desenvolvimento microrregionais
Justificativa:
O propósito da presente Emenda, é dar maior abrangência a área atendida com estes recursos.
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Existem em vários Estados, microrregiões tão pobres ou mais, que o Norte e Nordeste.
Não é justo que apenas as citadas regiões de beneficiem com os recursos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213, para dar destinação diferente ao
percentual atribuído às Regiões economicamente mais deprimidas do País.
Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Justificação, preferimos manter, em linhas gerais, a
redação do Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspirado na Emenda es32871-9
Pela rejeição.
EMENDA:26107 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP)
Texto:
Emenda aditiva ao artigo 213 do Substitutivo
do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão
de Sistematização e, por correlação, ao artigo 22
das Disposições Transitórias.
"Art. 213 - A União entregará:
I - ........................................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
b) ..........................................
c) ..........................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
§ 1o. ......................................
§ 2o. ......................................
§ 3o. Os Estados e os Territórios entregarão
aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberão nos termos do item II
deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do artigo 212."
"Art. 22 (Das Disposições Transitórias) ....
§ 1o. ......................................
I - ..............................................
II - as normas relativas ao Fundo de
participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos
Municípios, que observarão as seguintes
determinações:
a) ..........................................
b) o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios será elevado de um ponto
percentual no exercício financeiro de 1889 e, a
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto
percentual, até 1992, inclusive, atingindo o
percentual estabelecido na alínea "a" do item I
do artigo 213, em 1993;
c) ..........................................
§ 2o. ......................................
§ 3o. ......................................
Justificativa:
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A partir de 1º de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional nº 5, de 28 de junho de 1975, os Territórios
Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal.
É inegável que a justa e oportuna previdência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e social dos
Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de recursos,
independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, Rondônia, já foi transformado em Estado; outros
dois, Roraima e Amapá, estão em condições de seguir o mesmo caminho, tanto que o Substitutivo determina a
realização de consulta popular, nas próximas eleições, para a criação dos Estados de Roraima e Amapá, entre
outros.
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal,
pois têm administração própria, representação política e Municípios, com Prefeitos e Vereadores eleitos pelo
povo, e fazem parte de regiões que mais necessitam de recursos para desenvolver-se e manter a integridade do
território nacional.
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento dos produtos da arrecadação do IPI,
destinados aos Estados, de acordo com o item II do art. 213, sob pena de seus Municípios ficarem prejudicados
em relação aos demais, que receberão vinte e cinco por cento dessa participação.
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam,
necessariamente, ser definidos como unidades da Federação, embora pretendamos ver restabelecida a redação
do art. 1º da atual Constituição, que assim os considera, e que foi inexplicavelmente modificada no art. 2º do
Substitutivo, que os excluiu, assim como ao Distrito Federal da União indissolúvel que, sob o regime
representativo, constitui a República Federativa do Brasil.
Evidentemente, o Substitutivo estabelece grande confusão, quando dispõe sobre a República Federativa do
Brasil.
“A República Federativa do Brasil constituirá sob regime representativo pela união indissolúvel dos Estados,
tem.............”
Ao tratar da Organização Política-Administrativa, porém, estabelece, no art. 28;
“A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos em
sua respectiva esfera de competência.
§ 1° - Brasília é a Capital Federal;
§ 2° - Os Territórios integram a União. ”
Ora, o que é a União (com inicial maiúscula)?
Não seria a união indissolúvel dos Estados que constitui a República Federativa do Brasil, erigida em figura
jurídica, política e administrativa? A União, pois, não está compreendida na República Federativa, é sua própria
constituição. Por isso, o Distrito Federal, para estar compreendido na República Federativa do Brasil (art. 28,
caput) e os Territórios, para integrarem a União (§ 2° do art. 28), devem, necessariamente, fazer parte da união
indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, como dispõe, aliás, o art. 1° da atual Carta Magna.
“Art. 1° O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela União indissolúvel
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. ”
Portanto, a exclusão dos Territórios, tanto da definição da República Federativa do Brasil, como do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal, constitui inaceitável retrocesso, que inviabilizará o fortalecimento
político, financeiro e administrativo dos Territórios Federais.
O assunto, por sua importância e implicações, merece cuidadoso exame por parte da Comissão de
Sistematização, a fim de que o Plenário não seja induzido a imperdoável equívoco.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:26261 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LAVOISIER MAIA (PDS/RN)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O art. 213, I, "c" do Projeto Constitucional
passa a ter a seguinte redação:
c) cinco por cento para aplicação nas Regiões
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Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento regional.
Justificativa:
As Regiões Norte e Nordeste continuam apresentando índices exagerados de pobreza e de miséria, em
contrastes com as outras regiões que têm melhor estrutura geoeconômica e melhor tratamento dado pelo
Governo Central.
Desde a Constituição de 1946, o Norte e o Nordeste passaram a ter um destaque constitucional para sua receita,
o que ainda hoje se justifica.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:26292 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)
Texto:
Emenda Modificativa.
Dê-se ao inciso I e à letra "c", do artigo 213, a seguinte redação:
"Art. 213 - ..........................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) ...........................
b) ...........................
c) três por cento para aplicação nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional."
Justificativa:
1. É inegável a necessidade de uma melhor distribuição das verbas orçamentárias da União com o objetivo de
minimizar os efeitos das diferenças no desenvolvimento das várias brasileiras.
2. Indiscutível, sabemos, a prioridade a ser dada ao Norte e Nordeste. Todavia, ao contrário do suposto por
muitos, o Centro-Oeste, em que pese a sua enorme potencialidade, necessita, com urgência, de atenções
maiores por parte do Poder Central.
3. Assim, a emenda ora oferecida inclui o Centro-Oeste entre as regiões beneficiárias do pretendido no artigo
213, ou seja, a participação no produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados.
4. Na forma encontrada não prejudica o Norte e o Nordeste pois mantem os seus percentuais uma vez que
aumenta em 1% (um por cento) o montante daqueles tributos a ser distribuído.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:26360 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF)
Texto:
Emenda Aditiva
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Dá nova redação ao inciso I, do artigo 213:
"I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios, e
às regiões administrativas do Distrito Federal;
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
oficiais de fomento;
d) um por cento para aplicação no
Centro-Oeste, através de suas instituições
oficiais de fomento"
Justificativa:
O Distrito Federal é a sede do Poder Central. Sintetiza, de forma excepcional, uma área em que Estado e
Município se unem sob um invólucro institucional apropriado para sediar o Poder Central. Por isso, o Distrito
Federal, tradicionalmente, para efeitos tributários, e de política urbana, é considerado, simultaneamente, Estado
e Município. Suas Administrações Regionais são tratadas como se fossem Municípios – dos quais somente a
Ceilândia possui 500 mil habitantes – não tendo plena autonomia em razão da área geográfica a que estão
vinculadas. É justo, pois, manter o Distrito Federal nos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.
Ficará assegurada assim a sua participação no Conselho de Representantes dos Municípios de outras funções
que lhes possibilitem participar destes Fundos.
A proposta de acrescentar a alínea “d” ao inciso I, do artigo 213, do Projeto de Constituição, aprovado pela
Comissão de Sistematização (Substitutivo do Relator), tem o objetivo de assegurar uma atuação mais eficiente
da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO), dotando-a de recursos para tal
fim.
A região Centro-Oeste, compreendida entre os meridianos 46° e 66° oeste e latitude 4° e 24° sul, abrange uma
área de 1.879.455 km2 o que representa 22% da superfície do País e está a exigir, a exemplo de outras
congêneres, um tratamento diferenciado, para assegurar o seu desenvolvimento.
De transcendental importância, pois serve de ligação entre o Sul e o Norte do País, ocupa, fisiograficamente
posição que deve consolidá-la na sua condição de zona destinada a exercer uma influência marcante na
integração nacional.
É uma região que se caracteriza por grandes contrastes, como, por exemplo, o de ser a segunda em extensão e
a penúltima em densidade demográfica, abrindo amplas perspectivas para uma mais adequada distribuição da
população nacional.
Seu desenvolvimento acarretaria melhores condições para a fixação do homem à região, o que serviria para
aliviar e pressão que é exercida sobre outras áreas do país que já não tem como absorver essa situação.
Por tudo isso, e também por ser considerada uma das melhores opções para a conquista racional da Amazônia,
é que se propõe que o órgão de fomento da região venha a desfrutar de melhores condições econômicas para a
realização de seus objetivos.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte que se acrescente uma alínea "d" ao item I do art. 213, pelas razões constantes
da Justificação.
Ao adotarmos texto inspirado na Emenda ES32871-9 para a alínea "c" do mesmo item, afigura-se-nos que a
idéia desta proposição estará contida na nova redação dada àquele dispositivo.
Assim, concluímos por sua aprovação parcial.
EMENDA:26672 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado - Art. 213, Inciso I,
Alínea "C"
Modifica os termos da alínea "c" do inciso I;
do artigo 213, que passa a apresentar a seguinte
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redação:
ARTIGO 213 - - ..............................
a) ..........................................
b) - ........................................
c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A institucionalização de regiões geográficas agrupando Estados econômico e socialmente homogêneos decorreu
da necessidade de serem buscadas soluções de caráter regional para inúmeros problemas, cujo tratamento a
nível isolado, por Estado, seria ineficiente.
Nessas condições, há necessidade de serem garantidos recursos, também, para os organismos regionais
encarregados de busca daquelas soluções.
Se para o atendimento dos problemas a nível isolado dos Estados já definidos na alínea “a” deste artigo não há
razão para que também os recursos definidos nesta alínea “c” serem alocados aos governos Estaduais,
agravando a indisponibilidade para a ação regional.
Por outro lado, a nível de Norte e Nordeste, as Superintendências atuam com os incentivos fiscais enquanto os
Bancos Federais de fomento Regional (BASA e BNB) não dispõe de recursos estáveis para a importante missão
que desempenham de apoio ao fortalecimento das atividades econômicas que dão sustentação ao
desenvolvimento dessas regiões, o que por si só justificaria o fortalecimento das mesmas, como pretendido pela
emenda proposta.
Tais recursos, se assim viabilizados, passariam a constituir fonte creditícia estável, crescente por novos aportes
anuais e pela reaplicação, o que permitiria ao BASA e ao BNB, exercitarem como nunca antes possível o papel
que lhes cabe com agentes no desenvolvimento regional.
Parecer:
A emenda propõe a aplicação do percentual através de instituições financeiras oficiais de fomento regional.
A redação do Substitutivo contempla tal proposição.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:26747 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURO CAMPOS (PMDB/MG)
Texto:
-----EMENDA MODIFICATIVA
O Artigo 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b".
Artigo 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) ..........................................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:26840 REJEITADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado - § 3o. do Art. 213
Substitui na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão" por "a
União entregará imediatamente.
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Propõe-se na Emenda modificação do § 3o. do art. 213.
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados entregarão" por "A União entregará imediatamente".
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível manter a redação atual. Até porque, se acolhida a Emenda,
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do dispositivo emendado.
Pela rejeição.
EMENDA:26882 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP)
Texto:
Substitua-se a redação do artigo 213 do
Projeto pela seguinte, mantida a redação do item
II e respectivos parágrafos:
"Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento ao fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e quatro por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para financiamento de
investimentos nas regiões Norte e Nordeste,
através dos governos dos Estados respectivos.
Justificativa:
Os Municípios brasileiros, representados pelos Prefeitos eleitos em 1982 e pelos líderes e associações
Municipalistas, conseguiram elevar a sua parcela nos fundos de participação por meio de duas reformas
constitucionais, alcançando hoje, 17% em uma partilha de 31% dos impostos referidos no artigo 25 da
Constituição vigente. Estão os Municípios recebendo, portanto, o equivalente a 54,838% do valor dos dois
fundos de participação somados, e passariam a receber, com a parcela de 22,5% prevista no projeto, apenas
51,136% da mesma soma.
A Emenda objetiva manter aproximadamente a atual participação dos Municípios e dos Estados na distribuição
dos fundos referidos: 24% da receita tributária a ser partilhada pela União caberá aos Municípios, ou 54,545% da
soma dos dois fundos, ficando os Estados com 20%, ou o equivalente a 45,454% da mesma soma. Assim
mesmo teriam os Estados pequena vantagem, já que estão recebendo hoje 45,162% da soma dos fundos de
participação.
Parecer:
A Emenda - embora não alterando o montante global que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante previsto no art. 213, item I, - modifica os percentuais atribuídos aos Fundos de
Participação, em benefício do FPM.
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Ninguém discorda da importância dos Municípios para a própria identidade nacional, mas o Relator entende que
o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais foi o máximo que se conseguiu fixar, sob pena do
desequilíbrio financeiro em relação aos Estados e ao Distrito Federal.
Pela rejeição.
EMENDA:26999 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO MAINARDI (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA DOS ARTIGOS 213 e 215.
Inclua-se, nos artigos 213 e 215 e onde
couber, a expressão "e dos Territórios".
Justificativa:
A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a receber recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal.
A medida foi reconhecida como justa pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 do corrente,
subscreveram a “Carta de Canela”.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:27193 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RONALDO CARVALHO (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 213 passa a ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b":
Art. 213:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) .........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
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EMENDA:27436 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se à alínea "c" e ao inciso I do Artigo 213 a seguinte redação:
"Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a - .........................
b - .........................
c - três por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte, Nordeste e
Pantanal, através dos governos dos Estados
respectivos."
Justificativa:
Quem desconhece a existência do exótico Pantanal, exuberante na sua beleza natural, rico em sua flora, fauna,
inclusive o solo.
É uma região especial. Desconhecida na intimidade de sua estrutura geográfica. Surpreendente às gerações
modernas, despertando o interesse e a curiosidade do mundo inteiro, causando deslumbramento ao mais
inservível dos mortais.
Descrever o Pantanal é uma fluência bastante natural. Entretanto, preservá-lo, buscar a racionalização do uso do
seu solo, da exploração econômica, em todos os sentidos é uma angustia que sufoca o grito de alerta e obnubila
o cérebro do mais eminente pensador.
É dever de todos os brasileiros buscarem uma solução para o Pantanal, via de pesquisa, para que os programas
a serem executados não interfiram no ecossistema, não destruam o que pode se tornar irrecuperável, com a
batalha travada na justiça mato-grossense, contra energética determinação do seu eminente Governador da
suspensão da atividade garimpeira na cidade de Poconé, que estava destruído tudo em seu redor, com
gravíssimas consequências ecológicas para a região.
Está previsto no Capitulo destinado ao Meio Ambiente que o Pantanal é patrimônio Nacional. Porém, um
patrimônio de tamanha dimensão e riqueza, sem recurso mínimo assegurado na Constituição para ser cumprido
e respeitado, não passará de dialética.
É imprescindível um mínimo ao Pantanal, por todas as razões conhecidas de todos os brasileiros, como o
percentual modesto que não redundará em prejuízos para a receita da União, muito pelo contrário, o retorno será
muito mais substancial.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:27557 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Art. 213, inciso I, alínea B
Dê-se ao Art. 213, Inciso I, Letra B, do
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:
"Art. 213: "b". Trinta e três por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios".
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Justificativa:
Nada mais justo do que os Municípios brasileiros, instâncias de poder e participação mais próxima do cidadão,
seu local de moradia, educação, trabalho, vivências, deterem as condições econômicas para cumprir com os
deveres em relação aos direitos de cidadania.
Quando o próprio texto do atual Projeto de Constituição prevê municipalização dos serviços essenciais, como
saúde e educação, se constitui numa contradição a distribuição tributária propostas no artigo, numa dissintonia
entre a urgente necessidade da resolução dos problemas sociais e a destinação da quota tributária da quota
tributária ao município para o cumprimento de suas obrigações.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:27807 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAUL BELÉM (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta o item III ao Art. 213
Art. 213 - ...........................
II - ...............................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do Art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, Municípios e
Regiões Metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, é de
fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo e diretamente proporcional à
licitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para conservação da rede.
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto.
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco
de impostos constantes no art. 207.
Pela prejudicialidade.
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EMENDA:27809 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAUL BELÉM (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O artigo 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b".
Artigo 213 I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) ..........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento do Fundo de Participação dos Municípios:
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:28036 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MILTON REIS (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Acrescenta o item III
ao Art. 213
Art. 213 - ........................
II - ...........................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do Art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, municípios e
Regiões Metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
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Justificativa:
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, é de
fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo e diretamente proporcional à
licitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para conservação da rede.
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto.
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constantes no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:28234 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS VINAGRE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados Art. 213, Inciso I, Alínea "c"
Acrescenta a palavra financeira à alínea "c"
do Inciso I do artigo 277, que passa a apresentar
a seguinte redação:
Art. 277 - .....................
a) - .............................
b) - .............................
c) - dois por cento para aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições financeiras oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
A experiência anterior vivida quando a Constituição de 1946 destinou à Região Amazônica 3% do orçamento da
União para a promoção do desenvolvimento regional, recomenda que se estabeleçam salvaguardas de modo
que não se repitam as distorções constatadas na execução daquele dispositivo Constitucional.
Naquela ocasião, para fugir da obrigatoriedade, a União orçamentária de modo ínfimo, ou simplesmente não
orçamentava, até mesmo, o custeio de atividades essenciais a serem desenvolvidas pela administração direta
Federal nos mais diversos Ministérios e assim obrigava seus Delegados Regionais e busca-los junto a S.P.V E a
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, onde faziam fila para atendimento.
Assim, os recursos que deveriam de forma líquida aportar à região para promoção do desenvolvimento regional
na forma de infraestrutura ou de incentivo à atividade privada, acabou por tornar-se apenas supridor, na
ausência orçamentária da União na região, do custeio de sua máquina administrativa.
Ao definir as instituições financeiras oficiais de fomento regional – BASA e BNB, como repassadores dos
recursos adicionais destinadas às Regiões Norte e Nordeste, se faz implícito que tais recursos se constituirão em
fonte creditícia do desenvolvimento e assim não permitindo que a exemplo de 1946, possa a União desenvolver
artifícios que a eximam da responsabilidade constitucional.
Ademais, tais recursos passariam a constituir fonte creditícia estável, crescente por novos aportes anuais e pela
reaplicação, que permitiria ao BASA e BNB, exercitarem como nunca antes possível o papel que lhe cabe de
agentes do desenvolvimento regional.
O texto do artigo 213, inciso I, alínea “C”, como redigido no projeto da Constituição, provocaria uma pulverização
de recursos pelos órgãos ali credenciados – SUDAM, SUFRAMA, SUDENE, BASA e BNB, de tal monta, que
seus efeitos se diluiriam nas mais diversas formas de aplicação possível.
Às Superintendências caberia o papel importante de definir diretrizes para a aplicação de tais recursos, papel
que por definição melhor se ajusta a seus objetivos que o de aplicadora dos mesmos.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 230

EMENDA:28290 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: - Art. 213, INCISO I, ALÍNEA "C"
Modifica os termos da alínea "c" do Inciso I,
do artigo 213, que passa a apresentar a seguinte redação:
Artigo 213 a) ..........................
b) ..........................
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste, através de suas instituições
financeiras oficiais de fomento regional.
Justificativa:
A institucionalização de regiões geográficas agrupando Estados econômico e socialmente homogêneos decorreu
da necessidade de serem buscadas soluções de caráter regional para inúmeros problemas, cujo tratamento a
nível isolado, por Estado, seria ineficiente.
Nessas condições, há necessidade de serem garantidos recursos, também, para os organismos regionais
encarregados de busca daquelas soluções.
Se para o atendimento dos problemas a nível isolado dos Estados já definidos na alínea “a” deste artigo não há
razão para que também os recursos definidos nesta alínea “c” serem alocados aos governos Estaduais,
agravando a indisponibilidade para a ação regional.
Por outro lado, a nível de Norte e Nordeste, as Superintendências atuam com os incentivos fiscais enquanto os
Bancos Federais de fomento Regional (BASA e BNB) não dispõe de recursos estáveis para a importante missão
que desempenham de apoio ao fortalecimento das atividades econômicas que dão sustentação ao
desenvolvimento dessas regiões, o que por si só justificaria o fortalecimento das mesmas, como pretendido pela
emenda proposta.
Tais recursos, se assim viabilizados, passariam a constituir fonte creditícia estável, crescente por novos aportes
anuais e pela reaplicação, o que permitiria ao BASA e ao BNB, exercitarem como nunca antes possível o papel
que lhes cabe com agentes no desenvolvimento regional.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:28348 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO)
Texto:
Dê-se ao inciso I do art. 213 do Substitutivo
ao Projeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e produtos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo Participação dos Municípios;
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c) três por cento para aplicação nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional".
Justificativa:
A destinação da parte dos recursos provenientes da receita dos impostos de renda e sobre produtos
industrializados a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através de instituições de fomento regional, constitui,
sem dúvida, um passo importante para a redução das desigualdades regionais.
Contudo, a falta de inclusão da Região Centro-Oeste, entre as destinatárias dos incentivos, constitui gritante
injustiça e uma inadequação inominável. Não há quem ignore que essa Região possui vastíssima áreas
passiveis de imediato aproveitamento, dotadas de recursos naturais abundantes, grandes reservas minerais,
potencialidade energética e clima favorável à agricultura, inteiramente marginalizadas, com relação ao progresso
e os benefícios do desenvolvimento.
A alteração que propomos é no sentido de aumentar o referido percentual de dois para três por cento, com a
inclusão da Região Centro-Oeste. Assim, estaremos corrigindo a injustificável omissão, sem prejuízo dos
recursos já destinados às Regiões Norte e Nordeste, no texto atual.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:28404 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MELLO REIS (PDS/MG)
Texto:
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR
EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 213 passa a ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b":
"Art. 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de quaisquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na forma seguinte:
a) ..........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios;"
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:28552 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se ao § 2o. do artigo 213 - Seção VI - da
Repartição das Receitas Tributárias, a seguinte redação:
"§ 2o. - A nenhuma umidade federada poderá
ser destinada parcela superior a 10 (dez por
cento) do montante a ser entregue, nos termos do
item II deste artigo, devendo o percentual
excedente ser distribuído entre os demais
participantes."
Justificativa:
A redução do percentual de vinte para dez por cento funcionará como elemento moderador das desigualdades
regionais, permitindo que Estados altamente industrializados contribuam para o fortalecimento financeiro dos
Estados economicamente mais fracos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar o percentual constante do § 2o. do art. 213.
Em que pese a Justificativa, não nos convencemos da conveniência dessa alteração.
Pela rejeição.
EMENDA:28562 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao artigo 213 do Projeto mais o seguinte parágrafo:
" § - Aos municípios, onde se localizem
instalações portuárias ou entrepostos de
distribuição de derivados de petróleo será, na
forma de lei federal, atribuída participação
específica na arrecadação dos tributos incidentes
sobre serviços portuários e sobre a
comercialização de combustíveis e lubrificantes."
Justificativa:
Os municípios que a emenda visa contemplar suportam, em razão dos encargos de toda ordem decorrentes da
localização em seus territórios de instalações portuárias e entrepostos de distribuição de derivados de petróleo,
pesado no ônus nos setores da saúde, desenvolvimento urbano, marítimo, sistema viário, segurança, prevenção
de acidentes ecológicos e correção de seus efeitos.
Esse ônus se reflete na despesa pública.
É justo, pois que lhes seja assegurada uma fonte adicional de receita.
Parecer:
Propõe a Emenda que se acrescente mais um parágrafo ao art. 213, dispondo que, na forma de lei federal,
será atribuída participação específica, na arrecadação dos tributos incidentes sobre serviços portuários e
comercialização de combustíveis e lubrificantes, aos Municípios onde se localizem instalações portuárias ou
entrepostos de distribuição de derivados de petróleo.
Em que pese a Justificação, a matéria se afigura não pertinente ao texto constitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:28973 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DARCY DEITOS (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 213
Dê-se, ao Art. 213 do Substitutivo, esta redação:
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"Art. 213 - A União entregará:
I - do produto de arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e
sobre produtos industrializados, cinquenta e três
inteiros e cinco décimos por cento na forma seguinte:
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) - trinta por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) - dois por cento para aplicação nas
Regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições oficiais de fomento regional."
Justificativa:
Com a presente emenda visamos assegurar melhor distribuição dos recursos da União, por força de
mandamento constitucional, canalizando-as para os setores de efetiva carência e, simultaneamente, reduzir a
excessiva concentração de rendas nas mãos da União, o que lhe confere excepcionais poderes políticos com
evidentes e graves repercussões no processo democrático.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:29136 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.
Altera o § 1o. do art. 213.
Art. 213 § 1o. - Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela de arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza:
I - pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212.
II - incidente na fonte sobre rendimentos da
dívida pública federal.
Justificativa:
A emenda visa estabelecer tratamento simétrica ao que concerne à intenção de imposto de renda sobre os
rendimentos pagos a titulares de títulos de saída pública federal, estadual ou municipal.
No caso dos Estados, Distrito Federal a Municípios, o imposto na fonte lhes pertence, em caráter exclusivo, ou
seja, não tem que participar de qualquer outro ente federativo.
Propõe-se, portanto, que o tratamento concedido às retenções efetivas pelos Estados, Distrito Federal,
Municípios, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundadores, seja estendido à
União, pretendemos na relativa aos rendimentos de sua dívida pública.
Parecer:
Pretende a Emenda desdobrar em dois itens o § 1o. do art. 213, de modo a, no primeiro deles, propor
pequena correção de lapso redacional ocorrido no Substitutivo, e, no novo texto correspondente ao item II,
prever que se subtraia - no cálculo da entrega - parcela específica do IR incidente na fonte.
Quanto à correção, nada há que opor, sendo mesmo oportuna. Mas quanto à inovação sugerida, não há como
acolhê-la.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:29417 PARCIALMENTE APROVADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JALLES FONTOURA (PFL/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se à alínea "c" do inciso I do art. 213,
do Projeto de Constituição a redação seguinte:
Art. 213
I - .........................
"a" - .........................
"b" - .........................
"c" - Três por cento para aplicação nas
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste através de
suas instituições federais de fomento regional.
Justificativa:
O que se pretende com esse dispositivo complementar de desenvolvimento regional é não apenas corrigir as
disparidades inter-regionais relativas às regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste comparativamente ao resto do
País, mas, também atuar como um redutor das disparidades inter-regionais, obtendo assim um desenvolvimento
harmônico entre os estados que compõem essas regiões deprimidas, ao mesmo tempo em que propicia a sua
integração com as demais regiões do País.
Para tanto, faz-se imperativo o estabelecimento e a execução rigorosa dos planos regionais de desenvolvimento.
Dessa forma, a definição das instituições federais de fomento regional, como repassadores dos recursos
adicionais destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo próprio papel que a esses bancos cumpre
executar, constitui-se em uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades empresariais e
à formação de infraestrutura econômica e social, visando a correção das disparidades aqui comentadas, em
estreito cumprimento aos planos regionais estabelecidos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:29453 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MILTON REIS (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O artigo 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra "b".
Artigo 213.
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a) ...........................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
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do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:29532 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados Art. 213, Inciso I, alínea "c"
Acrescenta a palavra financeiras à alínea "c"
do inciso I do Art. 213, que passa a apresentar a
seguinte redação:
a)
b)
c) dois por cento (2%) para a aplicação nas
regiões Norte e Nordeste, através de suas
instituições financeiras oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
A definição das instituições financeiras oficiais de fomento regional como repassadoras dos recursos adicionais
destinados às regiões Norte e Nordeste é uma garantia de sua destinação ao apoio e sustentação das atividades
empresariais e a formação de infraestrutura econômica, com sua contínua renovação através do processo
dinâmico de amortização/reaplicação de crédito.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:29626 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO VELASCO (PMDB/PA)
Texto:
Altera o Artigo 213, I, "c", do Substitutivo
ao Projeto de Constituição do Relator da Comissão
de Sistematização, de 26.08.87, que passa a ter a
seguinte redação:
Art. 213 - ..................................
.............................................
I - ........................................
a) - ........................................
b) - ........................................
c) - três por cento para aplicação nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através,
de suas instituições financeiras oficiais de
fomento regional.
Justificativa:
A institucionalização de regiões geográficas agrupando Estados econômicos e socialmente homogêneos,
decorreu da necessidade de serem buscadas soluções de caráter regional para inúmeros problemas, cujo
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tratamento a nível isolado, por Estado, seria ineficiente. Nessas condições, há necessidade de serem garantidos
recursos, também, para os organismos regionais encarregados da bisca daquelas soluções.
Se para o atendimento dos problemas a nível isolado dos Estados já estão definidos recursos na alínea “a” do
supracitado artigo, não há razão para que também, os recursos definidos na alínea “c” sejam alocados aos
Governos Estaduais, agravando a indisponibilidade para a ação regional.
Por outro lado, a nível de Norte e Nordeste, as Superintendências atuam com os incentivos fiscais, enquanto os
Bancos Federais de fomento regional (BASA e BNB) não dispõe de recursos estáveis para a importante missão
que desempenham de apoio ao fortalecimento das atividades econômicas que dão sustentação ao
desenvolvimento dessas regiões, o que por si só justificaria o fortalecimento das mesmas, como pretendido pela
emenda proposta.
Tais recursos, se assim viabilizados, passariam a constituir fonte creditícia estável, crescente por novos aportes
anuais e pela reaplicação, o que permitiria ao BASA e ao BNB, exercitarem, como nunca ates possível, o papel
que lhes cabe como agentes do desenvolvimento regional.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:29699 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ DUTRA (PMDB/AM)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação da alínea "c" do item I do
artigo 213 do Projeto de Constituição para a seguinte:
"Art. 213 ..................................
I - ........................................
C) três por cento para aplicação em
investimento nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, através de suas instituições financeiras
oficiais de fomento regional, na forma e condições
que forem estabelecidas em lei complementar."
Justificativa:
A presente emenda é de profunda significação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de imensurável
importância para o País. É de profunda significação para as três regiões retronomeadas porque, com os recursos
que se pretende para elas canalizar, será possível imprimir um ritmo de desenvolvimento mais acelerado para as
mesmas, com modificações significativas nas suas atuais condições socioeconômicas e, por via de
consequência, se promoverá uma sensível diminuição no abismo que, a nível de desenvolvimento, as separam
do resto do País.
Não se pode pensar em desenvolvimento sem investimentos nos vários setores da economia. E é isso que o
povo dessas três regiões busca através da nova Constituição brasileira, fato que só será alcançado, em parte,
com os recursos que se pretende conseguir através da presente emenda.
Esses recursos destinam-se a aplicação em fomento, através das instituições financeiras oficiais de
desenvolvimento que assim disporão de recursos para financiar tanto os investimentos de natureza privada como
os de natureza pública. Com o aporte anual de mais e recursos e com o retorno dos financiamentos efetivados,
essas instituições de fomento regional e seus congêneres estaduais, chamados a participar dessa programação,
irão se fortalecer o suficiente para responder positivamente aos anseios das regiões sob enfoque, em
consequência de que, paulatinamente, iremos caminhando na estrada de nosso desenvolvimento.
Estou convencido de que esses recursos não serão negados a essas três regiões, porque se isso acontecer, não
se estará somente comprometendo o processo de desenvolvimento dessas três regiões, mas de todo o nosso
país, pois não se pode conceber o desenvolvimento nacional quando só a metade do país possa se desenvolver.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
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dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:30200 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se, ao artigo 213 do Substitutivo do
Relator, a seguinte redação:
"Art. 213 - A União entregará:
I - do valor da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento (20%) ao Fundo de
participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte por cento (20%) ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) seis por cento (6%) aos Fundos de
Desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste,
destinados a financiar a execução dos planos,
programas e projetos aprovados pelos respectivos
Conselhos Regionais de Desenvolvimento.
Justificativa:
O parágrafo 3º do Substitutivo prevê a criação de fundos regionais de desenvolvimento, enquanto a alínea “c” do
inciso I do artigo 213 determina à União a entrega de dois por cento do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos e sobre produtos industrializados para financiamento de investimentos nas Regiões
Norte e Nordeste.
Parece-nos que os Conselhos Regionais de Desenvolvimento são os órgãos melhor indicados para a função de
gerir os fundos regionais.
Considerando a magnitude da tarefa de desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste, propomos que o
percentual seja elevado de dois seis por cento, ficando cada Fundo de participação com vinte por cento, seja o
dos Estados e Distrito Federal, ou o dos Municípios.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:30379 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO
Inciso I, alínea b do artigo 213
Art. 213 - ..................................
I - ........................................
b) trinta por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
É indispensável num regime democrático que o Município seja forte, pois por estar mais próximo da população
pode atende-la com maior brevidade e a um custo bem inferior ao custo dos serviços executados pelo Estado ou
pela União.
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Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:30388 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado
Inciso I, alínea b do artigo 213
Art. 213 - ..................................
I - ........................................
b) vinte e oito por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
É indispensável num regime democrático que o Município seja forte, pois por estar mais próximo da população
pode atende-la com maior brevidade e a um custo bem inferior ao custo dos serviços executados pelo Estado ou
pela União.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:30553 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado - § 3o. do Art. 213
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Propõe-se na Emenda modificação do § 3o. do art. 213.
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados entregarão" por "A União entregará imediatamente".
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível manter a redação atual. Até porque, se acolhida a Emenda,
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do dispositivo emendado.
Pela rejeição.
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EMENDA:30601 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado - § 3o. do Art. 213.
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por
"a União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada, depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Propõe-se na Emenda modificação do § 3o. do art. 213.
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados entregarão" por "A União entregará imediatamente".
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível manter a redação atual. Até porque, se acolhida a Emenda,
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do dispositivo emendado.
Pela rejeição.
EMENDA:30706 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado - Inciso I, alínea "b"
do artigo 213
Art. 213 Ib) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
É indispensável num regime democrático que o Município seja forte, pois por estar mais próximo da população
pode atende-la com maior brevidade e a um custo bem inferior ao custo dos serviços executados pelo Estado ou
pela União.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:30859 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
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Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 213, inciso I, alínea "c"
A alínea "c" do inciso I do art. 213, do
Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 213 - ..................................
I - .........................
c) dois por cento para aplicação em Programas
constantes dos Planos Regionais de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste.
Justificativa:
O disposto no Art. 213, Inciso I, alínea “c” restaura preceitos constantes das Constituições de 1934 e de 1946,
que mandavam aplicar no Nordeste e na Amazônia percentuais fixos das receitas da união. Era já o
reconhecimento das desigualdades inter-regionais e a necessidade de promover investimentos federais com
vistas a superá-las.
O dispositivo, retomado pela Comissão Temática de Orçamento e Tributos, foi alterado pelo redator do Projeto
da Omissão de Sistematização. Este substituiu aplicação por “financiamentos de investimentos” pelos Governos
dos Estados respectivos, direcionando-os, ademais, às instituições oficiais de fomento regional.
Assim, sendo, os financiamentos implicarão no pagamento de encargos e retorno dos capitais transferidos para
os governos dos Estados. E, além de limitarem a execução de empreendimentos regionais mais abrangentes e
necessários, privam as instituições oficiais de fomento de importante fonte de recursos.
A presente emenda visa a restabelecer o texto original adotada pela Subcomissão Temática e pelos anteprojetos
informais Ícaro e Hércules, adotando uma redação que, sem a menor dúvida, melhor se adequa à necessidade
de utilizar o poder compensatório da União para promover o desenvolvimento econômico e social do Norte e do
Nordeste.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:30867 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 213
A alínea "a", do inciso "I", do artigo 213
passa a ter a seguinte redação:
Art. 213 - ......................
I - .........................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.
Justificativa:
O Substitutivo do nobre Relator, Deputado Bernardo Cabral, exclua do atual texto constitucional o direito
garantido aos Territórios Federais do auferirem recursos do Fundo de Participação.
Trata-se de procedimento tradicional que garante aos Territórios uma fonte segura de suprimento de recursos
para as áreas social e de infraestrutura.
A suspensão abrupta dessa fonte de investimentos estrangula a execução de programas administrativos
importantes, notadamente em Fernando de Noronha, onde agora se instala a administração civil, com enormes
desafios de obras por fazer. Nesse caso particular, de Fernando de Noronha, o Fundo de Participação seria a
principal fonte de receita, uma vez que na ilha, por sua vocação reserva ecológica natural, não estão instalados
empreendimentos geradores de receita tributária, situação que deverá perdurar em face da política de
preservação que será adotado pelo atual Governo.
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Parecer:
Pretende a Emenda, ao modificar a redação do art. 213, item I, letra "a", garantir aos Territórios Federais
auferirem recursos do Fundo de Participação, em igualdade de condições com os Estados e o Distrito Federal.
Os argumentos expendidos na Justificação convencem o Relator da necessidade de se preservar essa
equiparação de quase duas décadas, que não pode ser coartada abruptamente.
Pela aprovação.
EMENDA:30869 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 213, item I, alínea "c"
A alínea "c" do item I do artigo 213 do
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte
redação:
Art. 213 - ......................
I - .........................
c) dois por cento para financiamento de
investimento nas Regiões Norte e Nordeste, a serem
aplicados por intermédio das respectivas
instituições federais de crédito ali sediadas.
Justificativa:
E mais adequado que os critérios de financiamento do desenvolvimento, sejam fixados por organismos técnicos,
principalmente aqueles especificadamente voltados para isso. A fragmentação desses recursos com base numa
ótica estatal significaria prejudicar as implicações mais amplas que envolvem os sistemas econômicos das
Regiões vistas como um todo.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:30931 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Supressiva Complementar
Art. 213 - Item I - Letra C
"Dois por cento, para financiamento de
investimentos nos programas nacionais e regionais
de investimentos, através dos governos dos estados
respectivos".
Justificativa:
Sugerimos a alteração do texto, uma vez que em se tratando de uma Constituição, sem tirar o mérito das regiões
Norte e Nordeste, uma proposta mais abrangente traduz com melhor propriedade o espírito imparcial dos
constituintes e a ocorrência dos propósitos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213, para dar destinação diferente ao
percentual atribuído às Regiões economicamente mais deprimidas do País.
Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Justificação, preferimos manter, em linhas gerais, a
redação do Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspirado na Emenda es32871-9
Pela rejeição.
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EMENDA:30953 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÉLIO SOUZA (PMDB/RS)
Texto:
Emenda Modificativa
À alínea "a", inciso I, do art. 213, dê-se a
seguinte redação:
"Art.213 - .....................
I - ........................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento do Fundo de Participação dos Estados, dos
territórios e do Distrito Federal."
Justificativa:
A alteração visa a permitir que os Territórios continuem a receber recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal.
A medida foi reconhecida como justa pelos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios que, reunidos em Canela, no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 do corrente,
subscreveram a “Carta de Canela”.
Parecer:
Pretende a Emenda, ao modificar a redação do art. 213, item I, letra "a", garantir aos Territórios Federais
auferirem recursos do Fundo de Participação, em igualdade de condições com os Estados e o Distrito Federal.
Os argumentos expendidos na Justificação convencem o Relator da necessidade de se preservar essa
equiparação de quase duas décadas, que não pode ser coartada abruptamente.
Pela aprovação.
EMENDA:31071 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILSON CAMPOS (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 213, Inciso I, alínea c.
Onde se lê:
c) dois por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos governos dos Estado respectivo.
Leia-se:
c) Três por cento para aplicação em Programas
de investimento constantes dos Planos Regionais de
Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições oficiais de fomento
regional.
Justificativa:
O dispositivo no art. 231, Inciso I, alínea c restaura preceitos constantes das Constituições de 1934 e de 1946,
que mandavam aplicar no Nordeste e a Amazônia percentuais fixos das receitas da União, estendendo-os ao
Centro-Oeste. Era já o reconhecimento das desigualdades inter-regionais e a necessidade de promover
investimentos federais com vistas a superá-las.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:31097 PREJUDICADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao artigo 213 o inciso III e o parágrafo 4o.
Art. 213 - .........................
I - .......................
II - ......................
III - Do produto de arrecadação do imposto
sobre produção, importação distribuição ou consumo
de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
utilizados nos meios de transporte 40% aos Estados
e ao Distrito Federal, 20% aos municípios, 10% às
regiões metropolitanas, 30% à União que deverá
aplicá-los no sistema viário de transporte de sua
responsabilidade.
§ 4o.- A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, Municípios e
regiões metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
A redação da forma como foi elaborada no substitutivo retirará os recursos indispensáveis a manutenção e
conservação da malha viária do nosso País, que já vem se deteriorando gradativamente, por não possuir, os
órgãos competentes, recursos suficientes para mantê-la.
Consideramos como melhor fonte de se auferir receita, e proveniente de setor de transporte, ou seja, advinda
dos combustíveis e lubrificantes pois estes são consumidos na mesma proporção em que é utilizado o sistema
viário.
Ressaltamos que a época em que havia vinculação com o IUCLG, é que ocorreu o maior número de construção
de estradas e as já existentes foram mantidas dentro dos padrões de conservação exigidos. Após a sua extinção
iniciou-se todo o processo de degradação das mesmas.
É preciso que se mantenha formas de auferias recursos para dar novamente condições ideais de tráfico as
nossas rodovias e podermos ampliá-las.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:31289 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado - § 3o. do art. 213.
Substituir na redação do parágrafo emendado o
início, ou seja, "os Estados entregarão", por "a
União entregará imediatamente".
Justificativa:
A União arrecada; depois repassa aos Estados e estes, então, irão repassar aos Municípios.
Quando o repasse já é direto da União ou dos Estados aos Municípios o caminho é longo e demorado, o que se
dirá deste repasse que vem em duas etapas? Os efeitos do “turismo” de dinheiro são por demais conhecidos.
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Assim, a União deverá repassar direta e imediatamente aos Municípios, devendo os Estados informar apenas os
índices a serem aplicados.
Parecer:
Propõe-se na Emenda modificação do § 3o. do art. 213.
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados entregarão" por "A União entregará imediatamente".
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível manter a redação atual. Até porque, se acolhida a Emenda,
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do dispositivo emendado.
Pela rejeição.
EMENDA:31493 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES DE ANDRADE (PMDB/CE)
Texto:
Emenda No. : AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR
Acrescente-se ao texto da línea A, do inciso
I, do artigo 213, a expressão "e dos territórios",
de forma a que o dispositivo fique com a seguinte
redação.
Art. 213
I - ..........................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos territórios.
Justificativa:
A Federação é composta dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Não se justifica, assim, a exclusão das unidades que integrando a Federação recebem constitucionalmente
denominação diversa, como é o caso dos Territórios.
O texto constante do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral exclui o direito que constitucionalmente devem ter
os Territórios de auferirem os recursos do Fundo de Participação.
Essa é uma pratica tradicional que garante também aos Territórios uma fonte de suprimento de recursos e, com
maior razão do que para os Estados e o Distrito Federal, pois estas unidades contam com orçamentos baseados
em arrecadação valorizada pela própria autonomia.
A infraestrutura dos Territórios, tão dependentes da União em razão de sua própria incapacidade financeira,
reclama maiores cuidados do Poder central.
A área social e especialmente os planos de desenvolvimento dos territórios não podem depender exclusivamente
dos parcos recursos de seus reduzidos orçamentos.
O mais graves é que a suspensão abrupta desses recursos com que os planos dos Territórios vêm sendo
preparados, impede a execução, até mesmo, dos programas em andamento e da ação administrativa
programada de acordo com a própria União da qual são os Territórios dependentes.
No caso do Território de Fernando de Noronha, particularmente, o Fundo de Participação é sua receita
fundamental, e isso porque a ilha, em razão de sua condição especialíssima de reserva ecológica natural, não
admite instalação de indústrias e outras atividades geradoras de receita tributária que possam colidir com o
programa de preservação do meio e de restabelecimento das suas condições naturais.
Com a política de preservação do meio ambiente, essa situação var perdurar e o Território de Fernando de
Noronha ficaria sem condições mínimas de executar a própria política do governo nesse campo, ou seja, na
defesa da fauna, da flora e das condições naturais da ilha.
Parecer:
Pretende a Emenda, ao modificar a redação do art. 213, item I, letra "a", garantir aos Territórios Federais
auferirem recursos do Fundo de Participação, em igualdade de condições com os Estados e o Distrito Federal.
Os argumentos expendidos na Justificação convencem o Relator da necessidade de se preservar essa
equiparação de quase duas décadas, que não pode ser coartada abruptamente.
Pela aprovação.
EMENDA:31542 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 213, I, a)
Art. 213, II
Art. 214
A alínea a) do item II do artigo 213, o item
II do mesmo artigo e o artigo 214 do Projeto de
Constituição passam a ter a seguinte redação:
Art. 213 - ..................................
I - ........................................
a) - vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
Art. 214 - Se a União, com base no artigo
199, criar imposto excluindo o estadual
anteriormente instituído, cinquenta por cento do
produto será entregue aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Territórios, onde for arrecadado.
Justificativa:
A inclusão dos Territórios na distribuição, pela União, dos recursos que compõem o Fundo de Participação é
matéria consagrada no País, constante das Constituições anteriores.
Ademais, esses recursos constituem-se, hoje, na principal fonte de financiamento das atividades econômicas e
sociais dos Territórios, atingindo valores que aproximam-se dos cinquenta por cento do total do Orçamento dos
mesmos. Por tanto, excluí-los, significa determinar a inviabilidade da administração daquelas unidades
geográficas.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:31553 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BASILIO VILLANI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Supressiva ao art. 213
Suprima-se a letra c) do inciso I do art. 213
do Projeto de Constituição - Substitutivo do Nobre
Relator - .
Art. 213 - .................................
Let. a) - ..................................
let. b) - ..................................
Let. c) - Suprima – se
Justificativa:
O favorecimento ao Nordeste fere o princípio da igualdade entre as unidades federadas.
Sobremais, os recursos devem ficar nas regiões onde são gerados, como um incentivo a produção.
Parecer:
Propõe a Emenda que se suprima a letra "c" do item I do art. 213, sob o argumento de que favorecer o
Nordeste fere o princípio da igualdade entre as unidades federadas.
Preferimos ampliar o alcance do dispositivo, ao adotarmos redação inspirada na Emenda ES32871-9, na certeza
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de que, para haver igualdade, há que resgatar do subdesenvolvimento as Regiões economicamente mais
deprimidas.
Pela rejeição.
EMENDA:31554 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BASILIO VILLANI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda modificativa ao art. 213
Dê-se ao art. 213 Inciso do projeto de
Constituição do Substitutivo do Nobre Relator, a
seguinte Redação:
Art. 213 - ...........................
Inc I - ..............................
Inc II - Do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados - IPI, 20% para os
estados e o Distrito Federal, proporcionalmente ao
ICM deixando de arrecadar em função de exportação.
Justificativa:
Não tornar inviável o esforço dos Estados agrícolas em melhor elaboração de seus produtos de exportação;
O poder público necessita de grandes recursos para incrementos do setor Secundário;
O saldo favorável da balança comercial é de interesse maior da política nacional – Dívida externa-., não é justo
sacrificar os Estados que participam desse esforço.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:31586 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS CHIARELLI (PFL/RS)
Texto:
Eliminem-se os seguintes dispositivos do
Sistema Tributário: Art. - 206 (inócuo); §§ 2o.
(inócuo) e 3o, item I do artigo 207; §§ 2o.
(inócuo). 3o, 4o, 5o. a 7o. (incompatíveis com o
artigo 205) e 8o. do Art. 209; §§ 1o. (inócuo),
3o. e 4o. do art. 210; § 2o. do art. 212; § 1o. do
art. 213 (óbvio); e § único do art. 216.
Justificativa:
Os dispositivos acima mencionados contém regências próprias de lei complementar. É preciso zelar para que na
futura Constituição não sejam incluídas disposições de conteúdo técnico, sujeito a outras conveniências no
tempo. Alguns preceitos são inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o legislador o quiser.
Parecer:
Pretende a Emenda eliminar os artigos 206, 207, parágrafos 2o. e 3o., item I, 209, parágrafos 2o. a 8o., 210,
parágrafos 1o., 3o. e 4o., 212, parágrafo 2o., 213, parágrafo 1o., e 216, parágrafo único.
Sua fundamentação e que "os dispositivos acima mencionados contêm regências próprias de lei complementar"
ou então, "são inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o legislador o quiser."
É verdade que alguns desses dispositivos poderiam figurar em lei complementar. Mas se tal acontecesse a
matéria poderia ser alterada mediante lei da mesma hierarquia, gerando incertezas em assuntos que devem ter
disciplina definitiva, no interesse dos Estados, dos Municípios, da União e dos contribuintes.
De outra parte, é evidente o exagero em considerar-se inócuos, por exemplo, a avaliação de incentivos, o
princípio de universalidade do imposto de renda, a progressividade do IPTU.
Pela rejeição.
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EMENDA:31853 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do art. 213 do Substitutivo ao
Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão
de Sistematização, a seguinte redação:
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212.
Justificativa:
Para cálculo do montante do imposto de renda a ser transferido a Estados, Distrito Federal e Municípios,
mediante fundos de participação, deve ser deduzida, do produto da arrecadação desse imposto, a parcela retida
na fonte, pelas referidas entidades constitucionais, que a elas pertence por força do art. 211 e do item I do art.
212.
O § 1° do art. 213 consagra essa dedução, mas, ao fazer a remissão aos dispositivos que a determinam,
somente se refere ao item I do art. 212, omitindo, provavelmente por lapso de redação o art. 211.
Parecer:
A Emenda propõe que se corrija a redação do § 1o. do art. 213, de molde a que - ao invés de "no item I do
art. 212" - passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212".
De fato, houve lapso redacional não desejado nem plausível, pelo que é oportuna a corrigenda.
Pela aprovação.
EMENDA:31927 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
Dê-se ao art. 213; a seguinte redação:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos
ou valores mobiliários, cinquenta por cento na
forma seguinte:
a) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
Justificativa:
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas Federais e
Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como o atendimento das
necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão vive, tem suas necessidades e
gera as riquezas da Federação.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar o art. 213, de modo que o item I obrigue a União a entregar 50% do produto da
arrecadação do IR, do IPI e do IOF, destinando 23% ao Fundo de Participação dos Estados e do DF e 25% ao
Fundo de Participação dos Municípios.
A Justificativa cinge-se a ressaltar que deve ser dada "maior e mais justa participação aos Municípios na
distribuição das Receitas Federais e Estaduais...".
Inobstante os respeitáveis propósitos de seu Autor, não há como acolher essa Emenda, que, ademais, ao incluir
o IOF no campo dos impostos a partilhar, quebra a racionalidade inspiradora da sistemática de transferências até
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agora adotada.
Pela rejeição.
EMENDA:31977 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 - Art. 213 - § 1o.
Adite-se ao § 1o. do art. 213, após "nos
termos do disposto", e antes de "no item I do
artigo 212", a expressão "no art. 211 e".
Justificativa:
Trata-se de medida de equidade fiscal.
Não pode a União distribuir o que não arrecadou (imposto de renda na fonte retido pelos Estados).
Parecer:
A Emenda propõe que se corrija a redação do § 1o. do art. 213, de molde a que - ao invés de "no item I do art.
212" - passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212".
De fato, houve lapso redacional não desejado nem plausível, pelo que é oportuna a corrigenda.
Pela aprovação.
EMENDA:31984 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JACY SCANAGATTA (PFL/PR)
Texto:
Dê-se ao item II do art. 213 do substitutivo
do Projeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 213 - .....................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, Distrito Federal e Territórios,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exortações de produtos industrializados.
Justificativa:
Não há razões para excluir-se os Territórios Federais da participação nesses recursos públicos.
Além disso, como nos termos do § 3° do mesmo artigo, um quarto dos recursos recebidos são repassados para
os respectivos Municípios, a exclusão dos Territórios penaliza igualmente os Municípios neles situados, que
ficam assim, constitucionalmente discriminados em relação aos demais, quando, na realidade, gozam das
mesmas competências, prerrogativas e atribuições.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:31985 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JACY SCANAGATTA (PFL/PR)
Texto:
Dê-se à alínea "a" do item I do art. 213 do
substitutivo ao projeto de Constituição a seguinte
redação:
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"Art. 213 - ......................
I - .........................
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;
Justificativa:
Se a personalidade jurídica de direito público não priva os Territórios dos impostos estaduais, pode-se
perfeitamente admitir se mantenha a atual prescrição constitucional de repartição do F.F.E. Na realidade, não faz
sentido, em termos econômicos, privar desses recursos adicionais precisamente as regiões menos
desenvolvidas do País, independentemente do fato de serem tidos como departamentos da União.
Parecer:
A pretensão desta Emenda incluindo os Territórios no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
contribuirá para melhor e mais justa distribuição das receitas tributárias entre estas Unidades da Federação.
Pela aprovação.
EMENDA:32166 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se, ao artigo 213 do Substitutivo do
Relator, a seguinte redação:
"Art. 213 - A União entregará:
I - do valor da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) vinte por cento (20%) aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) vinte por cento (20%) aos Municípios;
c) seis por cento (6%) às Regiões Norte e
Nordeste, para financiamento da execução dos
planos, programas e projetos relativos ao seu
desenvolvimento, observando o disposto no art.
216, item II.
Justificativa:
O parágrafo 3º do artigo 50 do Substituto prevê a criação de fundos regionais de desenvolvimento, enquanto a
alínea “c” do inciso I do artigo 213 determina à União a entrega de dois por cento do produto da arrecadação dos
impostos sobre renda e proventos e sobre produtos para financiamento de investimentos nas Regiões Norte e
Nordeste.
Parece-nos melhore indicado a Constituição limitar-se a fixar o percentual destinado às duas Regiões, deixando
para a lei ordinária a forma de sua aplicação.
Considerando a magnitude da tarefa de desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste, propomos que o
percentual a elas destinadas seja elevado de dois por cento, ficando reduzida aos dos Fundos de participação
para vinte por cento.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32310 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
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Texto:
Inclui artigo, Título X, Disposições Transitórias, onde couber:
Art. O disposto no § 4o. do art. 213 só
entrará em vigor a partir de 1o. de janeiro de 1994.
Justificativa:
A garantia de que a participação de Estados, Distrito Federal e Municípios, na receita da União, não poderá ser
inferior a quarenta por cento da receita de todos os impostos federais, somente se justifica a partir do atingimento
integral dos percentuais estabelecidos no art. 213.
Parecer:
Pretende a Emenda que, nas Disposições Transitórias, fique prevista a vigência do § 4o. do art. 213 só a partir
de janeiro de 1994.
Em que pese a Justificativa, não há § 4o. no art. 213 do Substitutivo.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:32312 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Dê-se ao "caput" do artigo 213 a seguinte redação:
"Art. 213. A União entregará, deduzidas as
despesas de administração fiscal:"
Justificativa:
A emenda objetiva ressarcir à União das despesas necessárias para o lançamento e a arrecadação dos
impostos que devem, por mandamento constitucional, ter o seu produto partilhado com outros entes políticos.
Num Sistema Tributário que obedece ao modelo do chamado federalismo financeiro ou de integração, todas as
pessoas jurídicas de direito público interno devem participar tanto no produto dos impostos como nas respectivas
despesas de lançamento e arrecadação.
Parecer:
A Emenda quer modificar o art. 213, "caput", para que a União possa deduzir "despesas de administração
fiscal" dos montantes que lhe caberá entregar, a título de repartição do produto da arrecadação de impostos.
Inobstante os argumentos expendidos na Justificativa, a inovação pretendida não se afigura oportuna, nem
conveniente, até porque as alegadas "despesas de lançamento e arrecadação" não serão majoradas com a
entrega das quotas de repartição dessas receitas.
Pela rejeição.
EMENDA:32313 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o art. 213.
"Art. 213. Do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência, a União distribuirá
percentuais, fixados em lei complementar:
I - ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
II - ao Fundo de Participação dos Municípios;
III - para aplicação nas regiões Norte e
Nordeste, através de suas instituições de fomento regional.
§ 1o. Os percentuais de que trata o "caput"
deste artigo não poderão, somados, exceder a
cinquenta por cento, nem ficar aquém de trinta e
três por cento, do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 2o. O percentual fixado para a aplicação de
que trata o item III deste artigo não poderá ser
inferior a dois por cento.
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§ 3o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212".
Justificativa:
Com vistas a conferir maior flexibilidade ao sistema de participação na arrecadação tributária federal, propõe-se
que todos os impostos da União sejam partilhados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Os atuais Fundos de Participação seriam mantidos cabendo à lei complementar fixar os percentuais de
distribuição cabíveis, observados os limites mínimo de trinta e três por cento e máximo de quarenta e seus por
cento.
Garantir-se-ia, ainda, que o percentual aplicável nas regiões Norte e Nordeste, através de suas instituições de
fomento regional, não ficasse aquém de dois por cento.
Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União ficaria a
salvo de eventuais oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos
industrializados, que poderiam ser compensados pelo bom desempenho de outros tributos federais, como, por
exemplo, o imposto sobre operações financeiras.
O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibilitar a supresso do item II e dos §§ 2° e 3°
do art. 213, pois tornará desnecessária a entrega aos Estados e Distrito Federal de 10% da arrecadação do
imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
manufaturados.
Ademais, a disposição do item II do art. 213 (a entrega de 10% do IPI) atenta contra o espirito federativo e
igualitário que deve nortear a elaboração do esquema constitucional da distribuição de rendas tributárias, pois
beneficia principalmente aos Estados mais ricos.
Parecer:
Propõe o ilustre Constituinte Paes Landim profunda alteração no texto do art. 213.
Em que pese a Justificativa, preferimos ficar com o Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:32314 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o § 1o. do art. 213.
Art. 213
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza:
I - pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212.
II - incidente na fonte sobre rendimentos da
dívida pública federal.
Justificativa:
A emenda visa estabelecer tratamento simétrica ao que concerne à intenção de imposto de renda sobre os
rendimentos pagos a titulares de títulos de saída pública federal, estadual ou municipal.
No caso dos Estados, Distrito Federal a Municípios, o imposto na fonte lhes pertence, em caráter exclusivo, ou
seja, não tem que participar de qualquer outro ente federativo.
Propõe-se, portanto, que o tratamento concedido às retenções efetivas pelos Estados, Distrito Federal,
Municípios, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundadores, seja estendido à
União, pretendemos na relativa aos rendimentos de sua dívida pública.
Parecer:
Pretende a Emenda desdobrar em dois itens o § 1o. do art. 213, de modo a, no primeiro deles, propor
pequena correção de lapso redacional ocorrido no Substitutivo, e, no novo texto correspondente ao item II,
prever que se subtraia - no cálculo da entrega - parcela específica do IR incidente na fonte.
Quanto à correção, nada há que opor, sendo mesmo oportuna. Mas quanto à inovação sugerida, não há como
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acolhê-la.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32315 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera o § 1o. do art. 213.
Art. 213.
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza:
I - pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212.
II - incidente na fonte sobre rendimentos
pagos a qualquer título pela União, suas
autarquias e pelas fundações que instituir ou
mantiver.
Justificativa:
A emenda visa estabelecer tratamento simétrica ao que concerne à intenção de imposto de renda sobre os
rendimentos pagos a titulares de títulos de saída pública federal, estadual ou municipal.
No caso dos Estados, Distrito Federal a Municípios, o imposto na fonte lhes pertence, em caráter exclusivo, ou
seja, não tem que participar de qualquer outro ente federativo.
Propõe-se, portanto, que o tratamento concedido às retenções efetivas pelos Estados, Distrito Federal,
Municípios, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundadores, seja estendido à
União.
Parecer:
Pretende a Emenda desdobrar em dois itens o § 1o. do art. 213, de modo a, no primeiro deles, propor
pequena correção de lapso redacional ocorrido no Substitutivo, e, no novo texto correspondente ao item II,
prever que se subtraia - no cálculo da entrega - parcela específica do IR incidente na fonte.
Quanto à correção, nada há que opor, sendo mesmo oportuna. Mas quanto à inovação sugerida, não há como
acolhê-la.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32317 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera a alínea "c" do item I do art. 213.
Suprimir a expressão "através dos governos
dos Estados respectivos".
Justificativa:
Os recursos destinam-se necessariamente, a financiamento de investimentos nas Regiões Norte e Nordeste.
Contudo, o direcionamento desses recursos para cada Estado é grau de liberdade a ser preservado pelo
governo central. Principalmente porque a sua alocação deve atender a certos pressupostos, onde a neutralidade
de seu direcionamento não pode obedecer a critérios específicos de cada Estado, mas à conveniência do maior
equilíbrio inter-regional e da melhor atribuição social dos seus resultados.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
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EMENDA:32321 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera os itens I e II do art. 213 e lhe
acrescenta um § 4o.
"Art. 213 A União entregará:
I - do produto da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza:
a) oito e meio por cento ao Fundo de
participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) nove e meio por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados:
a) vinte e seis por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b)trinta por cento ao Fundo de Participação
dos Municípios;
c) sete por cento os Estados e o Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados;
III - dois por cento da arrecadação do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza
e do imposto sobre produtos industrializados, para
aplicação nas Regiões Norte e Nordeste.
§ 4o. O valor dos recursos entregues aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma
do disposto neste artigo, não poderá ser inferior
a um terço da receita de todos os impostos
federais".
Justificativa:
A elevação, aos níveis propostos da participação de Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação do
imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, respectivamente, 46% e 56%, vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para desenvolver a sua ação integracionista (estradas,
comunicações, abastecimento de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e
Municípios menos desenvolvidos, como os situados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser e elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Por outro lado, o aumento para 46% da participação de Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação do
imposto de renda dificultará extremamente a utilização desse tributo como instrumento de política fiscal.
Propõe-se, portanto, uma redução de, aproximadamente, seis pontos percentuais na repartição de receitas
tributárias federais, constante do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.
Por essa proposta, os Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, seriam
dotados, respectivamente, com 8,5% do imposto de renda e 26% do imposto sobre produtos industrializados e
9,5% do imposto de renda e 30% do imposto sobre produtos industrializados.
As Regiões Norte e Nordeste seriam contempladas com 2% da arrecadação dos mencionados tributos federais.
Finalmente, para compensar os Estados e o Distrito Federal pelas perdas decorrentes da imunidade concedida à
exportação de produtos manufaturados, 7% da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados serão
rateados entre eles, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos manufaturados.
Manter-se-ia, assim, uma repartição de recursos federais em nível tolerável, com a vantagem de se obter
flexibilidade para a utilização do imposto de renda como instrumento de política tributária.
Por outro lado, julga-se conveniente proporcionar uma garantia adicional a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no que concerne à sua participação na receita da União. Em caso de eventuais oscilações negativas
na arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados, assegura-se que o montante de participação de Estados, Distrito Federal e Municípios não será
inferior a um terço da receita de todos os impostos federais.
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Parecer:
Propõe o ilustre Constituinte Paes Landim profunda alteração no texto do art. 213.
Em que pese a Justificativa, preferimos ficar com o Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:32324 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES LANDIM (PFL/PI)
Texto:
Altera os itens I e II do art. 213 e lhe acrescenta um § 4o.
Art. 213 A União entregará:
I - do produto de arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza:
a) oito por cento ao Fundo de Participação
dos Estados e dos Distrito Federal;
b) nove e meio por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios.
II - do produto de arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados:
a) trinta e dois por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) trinta e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) oito por cento para os Estados e o
Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
III - do produto de arrecadação do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários:
a) vinte e quatro por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e seis por cento a Fundo de
Participação dos Municípios.
IV - dois por cento da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza e do
imposto sobre produtos industrializados, para
aplicação nas regiões Norte e Nordeste.
§ 4o. O valor dos recursos entregues aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma
do disposto neste artigo, não poderá ser inferior
a quarenta por cento da receita de todos os
impostos federais.
Justificativa:
A elevação, aos níveis propostos da participação de Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação do
imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, respectivamente, 46% e 56%, vai enfraquecer
financeiramente a União, tornando-a débil e impotente para desenvolver a sua ação integracionista (estradas,
comunicações, abastecimento de combustíveis, eletricidade) e provedora de suporte para os Estados e
Municípios menos desenvolvidos, como os situados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Um bom equilíbrio do federalismo fiscal não pode prescindir de fornecer à União os meios para o provimento de
suas atribuições e responsabilidades de ser e elemento aglutinador e nivelador da Federação, amparando os
entes mais fracos.
Por outro lado, o aumento para 46% da participação de Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação do
imposto de renda dificultará extremamente a utilização desse tributo como instrumento de política fiscal.
Propõe-se, portanto, uma redução de, aproximadamente, seis pontos percentuais na repartição de receitas
tributárias federais, constante do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.
Por essa proposta, os Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, seriam
dotados, respectivamente, com 8,5% do imposto de renda e 26% do imposto sobre produtos industrializados e
9,5% do imposto de renda e 30% do imposto sobre produtos industrializados.
As Regiões Norte e Nordeste seriam contempladas com 2% da arrecadação dos mencionados tributos federais.
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Finalmente, para compensar os Estados e o Distrito Federal pelas perdas decorrentes da imunidade concedida à
exportação de produtos manufaturados, 7% da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados serão
rateados entre eles, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos manufaturados.
Manter-se-ia, assim, uma repartição de recursos federais em nível tolerável, com a vantagem de se obter
flexibilidade para a utilização do imposto de renda como instrumento de política tributária.
Por outro lado, julga-se conveniente proporcionar uma garantia adicional a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no que concerne à sua participação na receita da União. Em caso de eventuais oscilações negativas
na arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados, assegura-se que o montante de participação de Estados, Distrito Federal e Municípios não será
inferior a um terço da receita de todos os impostos federais.
Parecer:
Propõe o ilustre Constituinte Paes Landim profunda alteração no texto do art. 213.
Em que pese a Justificativa, preferimos ficar com o Substitutivo.
Pela rejeição.
EMENDA:32334 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Modifica a alínea "b"
do Item I e o Item I do Art. 213.
01) - O item I do art. 213 passa a ter
a seguinte redação:
Art. 213 - .......................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
02) - A alínea "b" do item I do Art. 213
passa a ter a seguinte redação:
Art. 213 - .......................
b) - vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:32339 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
O § 1o. do Art. 213 passa a ter a seguinte redação:
Art. 213 - .........................
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega a
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ser efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente ao Estados, Distrito Federal
municípios, nos termos do disposto no Art. 211 e
no item I do Art. 212.
Justificativa:
Houve omissão, no Substitutivo do Relator, da referência ao Art. 211, com prejuízo para o parágrafo 1° do Art.
213.
Parecer:
A Emenda propõe que se corrija a redação do § 1o. do art. 213, de molde a que - ao invés de "no item I do art.
212" - passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212".
De fato, houve lapso redacional não desejado nem plausível, pelo que é oportuna a corrigenda.
Pela aprovação.
EMENDA:32491 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SERGIO NAYA (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
O art. 213 passa ter a redação seguinte que
inclui modificações no seu inciso I e letra b.
Art. 213....................
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
a).............................
b) vinte e quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
Justificativa:
A descentralização de recursos e competências representa a grande conquista que a Assembleia Nacional
Constituinte poderá oferecer ao país. Assim a destinação de parcela maior de recursos ao Fundo de Participação
dos Municípios é imperativo para recuperar a condição do Município, como base da estrutura administrativa do
poder público.
Parecer:
Propõe a Emenda que se aumente o percentual das transferências federais ao Fundo de Participação dos
Municípios, redundando em aumento global do montante que a União há de entregar, do produto da arrecadação
do IR e do IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b".
São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de fazer valer as necessidades financeiras dos
Municípios.
Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais
já é o máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio financeiro da própria União.
Pela rejeição.
EMENDA:32682 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Modifica o artigo 213, item I, letras "a",
"b" e "c", que passarão a ter a seguinte redação:
"Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
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a) vinte e um por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e três por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) dois por cento para aplicação nas Regiões
Norte e Nordeste por meio de suas instituições
financeiras federais de fomento".
Justificativa:
A proposta não modifica o total de 46% previstos no Substitutivo do Relator, alterando apenas nos itens a e b a
participação relativa dos Estados e Municípios, favorecendo os Municípios que estão empiores condições
financeiras que os Estados. No item c, transforma de aplicação pelos Estados, que já estão contemplados e a
transfere para os Bancos do Nordeste e da Amazônia.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32685 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Suprima-se o item II do artigo 213.
Justificativa:
A distribuição dos recursos prevista no item que se pretende suprimir é destinada aos Estados exportadores de
produtos industrializados, portanto com receitas já bastante aumentadas com o alargamento da base do ICM
pela incorporação de alguns impostos Federais.
Parecer:
A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213.
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre Constituinte, preferimos continuar com o texto do
Substitutivo, dado o consenso verificado.
Pela rejeição.
EMENDA:32717 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Acrescenta o item III do Art. 213
Art. 213 - .......................
II - .................................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do Art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estado, Distrito Federal, municípios e Regiões
Metropolitanas, será disciplinada por lei
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complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, é de
fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo e diretamente proporcional à
licitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para conservação da rede.
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto.
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constantes no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:32731 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Modifica a letra C, do item I, do artigo 213,
que passa a ter a seguinte redação:
"c) dois por cento para aplicação nas regiões
Norte e Nordeste por meio de suas Instituições
Financeiras Federais de Fomento".
Justificativa:
No substitutivo do relator, esses recursos estão alocados para aplicação através dos Governos dos Estados das
Regiões Norte e Nordeste.
Ocorre que com o aumento proposto do FDE, de 14% para 21,5% os Estados já estão contemplados de maneira
significativa.
O objetivo de alocar os recursos ao BNB e ao BASA visa a fortalecer a iniciativa privada com recursos ordinários,
anualmente, o que não vem acontecendo nos últimos anos.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32739 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao "caput" do artigo 213 a seguinte redação:
"Art. 213 - A União entregará, deduzidas as
despesas de administração fiscal."
Justificativa:
A emenda objetiva ressarcir à União das despesas necessárias para o lançamento e a arrecadação dos
impostos que devem, por mandamento constitucional, ter o seu produto partilhado com outros entes políticos.
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Num Sistema Tributário que obedece ao modelo do chamado federalismo financeiro ou de integração, todas as
pessoas jurídicas de direito público interno devem participar tanto no produto dos impostos como nas respectivas
despesas de lançamento e arrecadação.
Parecer:
A Emenda quer modificar o art. 213, "caput", para que a União possa deduzir "despesas de administração
fiscal" dos montantes que lhe caberá entregar, a título de repartição do produto da arrecadação de impostos.
Inobstante os argumentos expendidos na Justificativa, a inovação pretendida não se afigura oportuna, nem
conveniente, até porque as alegadas "despesas de lançamento e arrecadação" não serão majoradas com a
entrega das quotas de repartição dessas receitas.
Pela rejeição.
EMENDA:32744 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Acrescenta o Item III ao Art. 213.
Art. 213 - .............................
II - .........................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o Item VI do Art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal,
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estados, Distrito Federal, Municípios e
Regiões Metropolitanas, será disciplinado por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:32827 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Art. 213, II, § 2o.
"A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a dez por cento do
montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
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distribuído entre os demais participantes, na
forma do disposto no item II deste artigo".
Justificativa:
O ilustre relator fixou um limite de 20% visando prevenir que os recursos destinados aos Estados exportadores
de produtos industrializados tivessem destinação quase que exclusiva aos Estados industrialmente mais
desenvolvidos. Entretanto, a imunidade do imposto de circulação de mercadorias e serviços concedida à
exportação de industrializados (art. 209, § 8°), penaliza relativamente mais aos Estados de menor
desenvolvimento industrial, daí a justificativa de proposta.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar o percentual constante do § 2o. do art. 213.
Em que pese a Justificativa, não nos convencemos da conveniência dessa alteração.
Pela rejeição.
EMENDA:32828 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Art. 213, I, C
"Três por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte, Nordeste e
unidades federadas que na totalidade ou em parte
de seu território indicadores econômicos e sociais
característicos de situações de
subdesenvolvimento. Tais benefícios serão mantidos
enquanto persistirem situações de
subdesenvolvimento inferior às medidas nacionais
naquelas regiões e unidades, e serão administrados
através dos governos dos Estados respectivos".
Justificativa:
Inegavelmente o Norte e o Nordeste do País devem ter um tratamento especial, tendo em vista a situação de
desenvolvimento hoje prevalecente naquelas regiões. Entretanto, mazelas do subdesenvolvimento afetam outras
unidades federadas do País. Além disso parece-nos de bom alvitre que os benefícios sejam concedidos apenas
aqueles Estados que mantiverem no tempo, situação de subdesenvolvimento em relação a média nacional.
Através dos anos as unidades que ultrapassarem esse referencial deveriam ser excluídas do rol dos
beneficiários.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32870 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Modifique-se a redação do item I do "caput" e
da alínea "c" do item I do Artigo 213 do Projeto
de Constituição, para a seguinte:
Artigo 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e provento de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
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por cento, na forma seguinte:
a) - .........................
b) - .........................
c) três por cento para aplicação em fomento
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras oficiais
de desenvolvimento, regionais e estaduais, na
forma e condições que forem estabelecidas em lei.
Justificativa:
A presente emenda é de profunda significação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de imensurável
importância para o País. É de profunda significação para as três regiões retro nomeadas porque, com os
recursos que se pretende para elas canalizar, será possível imprimir um ritmo de desenvolvimento mais
acelerado para as mesmas, com modificação significativa nas suas atuais condições socioeconômicas e, por via
de consequência, se promoverá uma sensível diminuição no abismo que, a nível de desenvolvimento, as
separam do resto do País.
Não se pode pensar em desenvolvimento sem investimentos nos vários segmentos da economia. E é isso que o
povo dessas três regiões busca através da nova Constituição brasileira, fato que só será alcançado, em parte,
com os recursos que se pretende conseguir através da presente emenda.
Esses recursos se destinam a aplicação em fomento, através das instituições financeiras de fomento regional,
que assim disporão de recursos para financiar tanto os investimentos de natureza privada como os de natureza
pública. Com o aporte anual de mais recursos e com o retorno regional e seus congêneres estaduais irão se
fortalecer o suficiente para responder positivamente aos anseios empresariais e estatais das regiões sob
enfoque, em consequência de que, paulatinamente, iremos caminhando na estrada de nosso desenvolvimento.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:32871 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Modifique-se a redação do item I do "caput" e
da alínea "c" do item I do Artigo 213 do Projeto
de Constituição, para a seguinte:
Artigo 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento, na forma seguinte:
a) - ......................
b) - ......................
c) três por cento para aplicação em programas
de fomento nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, administrados pelas instituições
financeiras oficiais regionais de desenvolvimento,
diretamente e através das instituições financeiras
estaduais, na forma da lei.
Justificativa:
A presente emenda é de profunda significação para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de imensurável
importância para o País. É de profunda significação para as três regiões retronomeadas porque, com os recursos
que se pretende para elas canalizar, será possível imprimir um ritmo de desenvolvimento mais acelerado para as
mesmas, com modificações significativas nas suas atuais condições socioeconômicas e, por via de
consequência, se promoverá uma sensível diminuição no abismo que, a nível de desenvolvimento, as separam
do resto do País.
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Não se pode pensar em desenvolvimento sem investimentos nos vários setores da economia. E é isso que o
povo dessas três regiões busca através da nova Constituição brasileira, fato que só será alcançado, em parte,
com os recursos que se pretende conseguir através da presente emenda.
Esses recursos destinam-se a aplicação em fomento, através das instituições financeiras oficiais de
desenvolvimento que assim disporão de recursos para financiar tanto os investimentos de natureza privada como
os de natureza pública. Com o aporte anual de mais e recursos e com o retorno dos financiamentos efetivados,
essas instituições de fomento regional e seus congêneres estaduais, chamados a participar dessa programação,
irão se fortalecer o suficiente para responder positivamente aos anseios das regiões sob enfoque, em
consequência de que, paulatinamente, iremos caminhando na estrada de nosso desenvolvimento.
Parecer:
Propõe a Emenda que se modifique a redação do art. 213, item I e sua letra "c", de modo a que a União - de
um montante de 47% do produto da arrecadação do IR e do IPI -, destine "3% para aplicação em programas de
fomento nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, administrados pelas instituições financeiras oficiais
regionais de desenvolvimento, diretamente e através das instituições financeiras estaduais, na forma da lei".
Os argumentos expendidos convenceram o Relator a aceitar a redação proposta, que assim será incorporada ao
novo Substitutivo, com pequenas adaptações formais.
Pela aprovação.
EMENDA:33663 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
Acrescente-se inciso VI ao artigo 207 e inciso
III e parágrafo 4o. ao artigo 213.
"Art. 207 - Compete a União instituir
impostos sobre:
.............................................
VI - a extração, a circulação, a
distribuição, e exportação ou o consumo de
minerais do país enumerados em lei, imposto que
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas
operações, excluída a incidência de outro tributo
sobre elas".
"Art. 213 - A União entregará:
III - do produto da arrecadação do imposto único
sobre minerais do país, noventa por centro, na
forma seguinte:
a) setenta por centro diretamente ao Estado e ao
Distrito Federal em cujo território houver sido
extraída a substância mineral;
b) vinte por cento diretamente ao Município em
cujo território houver sido extraída a substância
mineral.
parágrafo 4o. - As indústrias consumidoras de
minerais do país, poderão abater o imposto a que
se refere o item VI do art. 207 do imposto sobre
circulação de mercadorias e prestação de serviços
e do imposto sobre produtos industrializados, na
proporção de 90% e 10%, respectivamente."
Justificativa:
1) O Projeto da Comissão de Sistematização, elimina o Imposta Único sobre Minerais conforme atualmente
previsto na Emenda Constitucional n° 1 de 1969 (art. II, IX).
2) Sendo as substâncias minerais, já extraídas, consideradas como mercadorias, ficariam sujeitas, de acordo
com o Projeto da referida Comissão, ao imposto de competência estadual de circulação de mercadorias,
conforme o disposto no artigo 209, inciso III.
3) Além do ICM (para utilizar a terminologia hoje praticada), poderiam os minerais sujeitos a operações de
tratamento, i.e.,pelotas, vir a ser considerados como produtos industrializados, desta forma, seriam igualmente
tributados pelo IPI, de competência da União, conforme artigo 207, inciso IV do referido Projeto. Outrossim,
haveria, também, a possibilidade de ser tentada o fracionamento do ciclo econômico dos minerais, caí resultando
o surgimento de eventuais prestações de serviços hoje tributáveis pelo ISS.
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4) Objetivaram os constituintes com a unificação dos impostos incidentes sobre as mercadorias (IPI, ICM e ISS),
a simplificação da tributação, conforme se observa no item 4 do capítulo relativo ao Sistema Tributário, do
Relatório final da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.
“4 – A simplificação tributária traduz-se na fusão de sete impostos sobre mercadorias e serviços em um só, não
cumulativo, incidente sobre o valor adicionado. E óbvia a importância dessa medida para as exportações
industriais, que poderão beneficiar0se de imunidade de impostos até aqui embutidos em seus cursos (por
exemplo: imposto sobre serviços, sobre combustíveis e sobre energia). Ao mesmo tempo, proíbe-se a criação de
novos impostos cumulativos, prevê-se tratamento fiscal especial para microempresas e impôs-se a avaliação dos
incentivos fiscais, pelo Poder Legislativo”.
5) A pretendida eliminação do IUM e a consequente incidência dos demais impostos (notadamente a do tributo
que se propõe englobe o ICM e o ISS) sobre as operações de extração, circulação, distribuição e consumo de
minerais do País, provocará inevitavelmente o retorno – e o recrudescimento – dos problemas inerentes a
imposição individualizada dessas fases do ciclo econômico do minério, cuja solução constitui a razão principal da
adoção da unicidade tributária.
6) Pode-se destacar, dentre outras, as seguintes peculiaridades do setor minerário, geradoras de dificuldades
talvez insuperáveis a uma tributação diversificada. (a) os regimes distintos adotados para a propriedade do solo
e a das jazidas situadas no subsolo; (b) a exequibilidade essencial as jazidas minerais, não apenas no reflexo
sobre a rentabilidade da respectiva exploração, como, e principalmente, no que tange a necessidade eventual da
manutenção de reservas por razões de interesse econômico ou de segurança nacional; (c) a existência e a
importância dos minerais estratégicos; (d) a natureza artesanal (ou quase artesanal) do garimpo e os problemas
ligados a sua tributação; (e) no que se refere a métodos tecnológicos mais sofisticados, a demanda por
investimentos vultuosos em todas as fases do processo extrativo, sendo de se ressaltar os riscos inerentes às
prospecções que não apresenta os resultados esperados e a defasagem, tanto no tempo quanto no volume de
recursos, entre o investimento e o retorno do capital empregado, (f) a significação vital do setor minerário para o
comércio exterior, o que traz à memória uma das bases da Reforma Tributária de 1965/1966, consubstanciada
nas disposições que visaram a obstar que impostos internos prejudicassem as políticas de comércio
internacional a cargo do Governo Federal (cf. v.g a imunidade ao ICM concedida à exportação de produtos
industrializados) não obstando portanto, o simples conferimento à União dos impostos que incidem
especificamente sobre as relações econômicas internacionais.
7) Desta forma, a manutenção do IUM nos moldes atuais parece-nos a mais adequada à persecução do fim
desejado.
8) E de se ressaltar que a manutenção do IUM na competência da União, junto com a propriedade do subsolo
(art. 30 inciso VIII e art. 281) e o poder de legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais (art. 54, inciso
XVIII, letra “i”), conferiria a União os elementos necessários para implementar um apolítica nacional e unificada
para o setor, propiciando condições de segurança indispensáveis ao desenvolvimento normal das atividades de
mineração.
9) É tradição de nosso sistema tributário dar tratamento especial aos minerais.
10) De fato, o tratamento especial em termos tributários conferidos aos minerais, iniciou-se no Brasil em 1934,
com o primeiro Código de Minas, como forma capaz de estimular o desenvolvimento da atividade minerária do
país, através de não oneração em demasia da exploração destas substâncias. O Ministro Juarez Távora na
exposição de motivos do Código de Minas, declarou expressamente o seguinte.
“Cumpre evitar que uma tributação excessiva ou mesmo proibitiva dos Estados e Municípios possa dificultar ou
impedir o surto da indústria que se tem em vista incentivar. Eis a razão pela qual ficou estabelecido que a
indústria extrativa mineral não poderá ser tributada pela União, Estado e pelo Município, em conjunto, além de
25% de sua renda líquida.”
11) Com a edição do Código de Minas de 1940, baixado pelo Decreto-lei n° 1.905, limitou-se a imposição de
quaisquer tributos sobre a mineração ao máximo de 8% do valor do produto efetivo da jazida ou mina, incluindose nesse limite todos e quaisquer impostos e taxas, salvo o imposto sobre a renda.
12) A partir da Constituição de 1946, a excepcionalidade da tributação dos minerais do país ganhou foros
constitucionais, equiparando ao tratamento já conferido pela Constituição de 1937, com a alteração imposta pela
Lei Constitucional n° 4, de 20.09.1940, aos combustíveis e lubrificantes. Estabeleceu-se, a partir de então a
competência privativa da União, e a incidência única, vale dizer, incidência do imposto uma só vez sobre a
produção, comércio, distribuição e consumo, inclusive exportação, das substâncias minerais do país.
13) Fazendo nova discriminação de rendas tributárias, a Emenda Constitucional n° 18, de 1965, manteve sob
competência exclusiva da União essa tributação única relativa aos minerais, excluindo somente a hipótese de
exportação.
14) As Constituições de 1967 e de 1969 (Emenda Constitucional n° 1/69) mantiveram o mesmo princípio, em
nada alterando a tributação da atividade minerária consagrada no Direito Brasileiro.
15) Nesse breve histórico da evolução da legislação brasileira sobre tributação de minerais, verifica-se a
preocupação dos legisladores, constituintes e ordinários, em evitar que o gravame fiscal se constituísse em
entrave ou causa desestímulo à indústria extrativa mineral. Outrossim, o tratamento especial buscou impedir o
exercício desordenado do poder tributário pelos entes tributantes. Objetiva-se, desta forma, obter uma visão
unitária da mineração com vistas a permitir o desenvolvimento normal das atividades deste setor da economia.
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16) BULHÕES PEDREIRA, in Fundamentos do Regime Jurídico da Mineração (pág. 17), com muita propriedade
esclarece:
“Os riscos de criação de entraves à atividade mineira se acentuam naturalmente, no caso de tributos fixados em
função do valor ou da quantidade de produção. Essa situação decorre da variedade de condições de cada
minério e mina, que torna impossível generalizar, em termos nacionais, ou mesmo regionais, a medida da
capacidade contributiva da extração mineral; as condições de acesso ou da extração podem determinar que
duas minas situadas na mesma região tenha custos de extração e transporte bem distintos, e que a incidência
suportada por uma, possa tornar antieconômica a exploração de outra.”
E em seguida conclui:
“A orientação ideal de uma política tributária que procure incentivar as atividades minerais é, portanto, a isenção
de qualquer tributo com base em valor ou quantidade, para fazer incidir toda carga tributária com base no lucro
real apurado pela empresa mineradora. Por essa via não se corre o risco de tornar antieconômico qualquer
empreendimento mineiro, uma vez que o tributo será sempre em função do lucro real apurado na exploração.
Essa já era a solução do Código de Minas de 1934, que fixava o limite máximo dos tributos em relação à renda
líquida”.
17) Estas as razões que motivaram a elaboração de presente proposta de manutenção do IUM. Atender-se-ia,
destarte, aos princípios grais de tributação, preconizados no parágrafo 1° do art. 257 do Projeto da Comissão de
Sistematização que enfatiza os aspectos extra arrecadatórios dos tributos, dentre os quais se destacam o
estímulo ao desenvolvimento econômico e a correção das desigualdades socioeconômicas entre regiões e
grupos sociais.
18) Visando à manutenção das regras atualmente previstas na Constituição, estabeleceu-se a possibilidade das
indústrias consumidoras de minerais utilizarem o valor do IUM como crédito no imposto sobre produtos
industrializados e no imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, proporcionalmente à
distribuição da receita tributária.
19) Finalmente, a fim de que os Estados, o Distrito Federa, os Territórios e os Municípios não percam fonte de
receita, deverá ser incluído inciso III ao artigo 213, do Projeto, nos termos propostos, que reproduzem a regra
atual de repartição da receita do IUM e refletem a partilha que melhor se ajusta aos planos de índole social e
econômica das três esferas autonomias de Governo.
Parecer:
Pretende, a Emenda, a inclusão na competência da União, de imposto sobre minerais, imposto este da
competência dos Estados e do Distrito Federal (item III do art. 209 do SUBSTITUTIVO do Relator - Projeto de
Constituição), para tanto incluindo item IV ao art. 207.
Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao sistema tributário nacional, porquanto, diminuiria as
receitas tributárias aos Estados e do Distrito Federal.
Pela rejeição.
EMENDA:33898 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA:
DISPOSITIVA EMENDADO: art. 213, item I,
alínea "c".
Dê-se à alínea "c" do inciso I do art. 213 a
seguinte redação:
"c) três por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através dos governos dos Estados
respectivos."
Justificativa:
É justo que as Regiões Norte e Nordeste recebam tratamento diferenciado na Constituição, com vistas a permitir
seu desenvolvimento em sintonia com o restante do País. Na verdade, quanto mais rápido se verificar tal
desenvolvimento, maior será o benefício para toda a Nação, minimizando-se os desequilíbrios regionais que
tantos dissabores provocam.
Da mesma forma, porém, não se pode ignorar a dificuldade que aflige a Região Centro-Oeste, cujos esforços
pessoais têm-se mostrado insuficientes para acompanhar a média do desenvolvimento nacional. Assim, também
esta Região deve merecer o apoio especial da União, até que, em futuro breve, atinja o patamar de
autossuficiência tão almejado.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
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ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:34053 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
STÉLIO DIAS (PFL/ES)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: letra c, Item I do Artigo 213.
Inclua-se na letra, c, Item I do Artigo 213
do Substitutivo do Relator da Comissão de
Sistematização o seguinte:
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 213
I - .....................
c - dois por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte, Nordeste e no
Estado do Espírito Santo na forma que a lei
estabelecer.
Justificativa:
O Estado do Espírito Santo é uma Região subdesenvolvida que não pode dispensar nenhuma ajuda ou previsão
de política de desenvolvimento Regional. Ao longo dos anos tem se mantido às custas desta política de
desenvolvimento regional, vinculado que é a região Norte e Nordeste, tendo o Espírito Santo sido até hoje com
um Nordeste sem SUDENE.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213, para dar destinação diferente ao
percentual atribuído às Regiões economicamente mais deprimidas do País.
Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Justificação, preferimos manter, em linhas gerais, a
redação do Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspirado na Emenda es32871-9
Pela rejeição.
EMENDA:34054 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
STÉLIO DIAS (PFL/ES)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 213, § 2o.
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Artigo
213 do Substitutivo do Relator da Comissão de
Sistematização.
Seção VI
Da repartição das Receitas Tributárias
Art. 213 - ..................................
§ 2o. - A nenhuma unidade federativa poderá
ser destinada parcela superior a quinze por cento
do montante a ser entregue, nos termos do Item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, na
foram do disposto do Item II do Artigo 212.
Justificativa:
O equilíbrio federativo depende do equilíbrio tributário é o equilíbrio tributário depende de uma justa repartição de
receitas. A nova Constituição deve prever o antigo anseio de uma Federação forte, através de Estados fortes.
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Parecer:
Pretende a Emenda modificar o percentual constante do § 2o. do art. 213.
Em que pese a Justificativa, não nos convencemos da conveniência dessa alteração.
Pela rejeição.
EMENDA:34106 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 213 - inciso I,
alíneas a e b)
Título VII
Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I
Do Sistema Tributário Nacional
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Proceda-se as seguintes alterações, em termos
de percentuais, no art. 213, inciso I, alíneas a)
e b):
Art. 213. - .................................
..................................................
I - ........................................
a) dezenove por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
Justificativa:
Os Municípios vão assumir novos encargos, sobretudo no campo de educação e da saúde, aliviando, com isso, o
orçamento dos Estados.
Justifica-se, por isso, a majoração de 22,5% para 25% da quota de Fundo de Participação dos Municípios –
FPM.
Para efetuar esta majoração, torna-se necessário diminuir a percentagem dos Estados e do Distrito Federal, mas
beneficiando-se os Municípios, que constituem a base do pacto federativo, logicamente não se estará
prejudicando os Estados da Federação.
Parecer:
A Emenda embora não alterando o montante global que a União há de entregar, do produto da arrecadação do
IR e do IPI, consoante previsto no art. 213, item I, modifica os percentuais atribuídos aos Fundos de
Participação, em benefício do FPM.
Ninguém discorda da importância dos Municípios para a própria identidade nacional, mas o Relator entende que
o quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais foi o máximo que se conseguiu fixar, sob pena do
desequilíbrio financeiro em relação aos Estados e ao Distrito Federal.
Pela rejeição.
EMENDA:34188 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OTTOMAR PINTO (PTB/RR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescenta o item III ao Art. 213
Art. 213 - ........................
II - ..........................
III - do produto da arrecadação do imposto de
que trata o item VI do art. 207, setenta por
cento, na forma seguinte:
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a) - quarenta por cento aos Estados e ao
Distrito Federal;
b) - vinte por cento aos municípios;
c) - dez por cento às regiões metropolitanas.
§ 1o. - Os trinta por cento restantes serão
aplicados no sistema viário de transportes de
responsabilidade da União.
§ 2o. - A distribuição dos valores destinados
aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios,
Regiões Metropolitanas, será disciplinada por lei
complementar e sua aplicação se dará
exclusivamente nos sistemas viários de transportes
respectivos.
Justificativa:
Considerando que o sistema viário nacional foi construído à custa de enormes investimentos e sacrifícios, é de
fundamental importância que se garanta os recursos indispensáveis à conservação desse patrimônio que vem
sendo gradativamente dilapidado pela falta de serviços de conservação e manutenção em época oportuna.
Consideramos que a receita mais adequada à vinculação com o setor de transportes é exatamente aquela
oriunda dos combustíveis automotores e lubrificantes, uma vez que seu consumo e diretamente proporcional à
licitação do sistema viário e, portanto, aos investimentos para conservação da rede.
Foi graças a vinculação que houve à época do IUCLG que foi possível a construção desse imenso patrimônio,
que começou a atrofiar e deteriorar quando foi extinto.
Além da conservação, que é prioritária, temos ainda a necessidade de ampliação da rede.
Parecer:
A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 213, para aumentar as hipóteses de transferências
federais oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos.
Acontece que - inobstante os respeitáveis argumentos da Justificação - o que se pretende regular como nova
repartição de receitas tributárias peca por falta de supedâneo na competência da União, à vista do elenco de
impostos constante no art. 207.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:34213 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SERRA (PMDB/SP)
Texto:
Emenda ao Substitutivo do relator
Modifique-se a redação d alínea "c", item I,
do Art. 213:
"c) dois por cento para financiamento de
investimentos nas regiões Norte e Nordeste,
através de suas instituições financeiras oficiais
de fomento".
Justificativa:
A emenda propõe resgatar a norma prevalente desde o projeto da Subcomissão de Tributação, mantida inclusive
no primeiro Projeto de Constituição. São as instituições de fomento as mais preparadas para realizarem o
financiamento dos projetos de investimento, inclusive, podendo mobilizar os governos estaduais da região – ou
mesmo municipal.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:34246 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "c" do inciso I
do art. 213.
Modifica-se a alínea "c" do inciso I do
artigo 213, passando a ter a seguinte redação:
c) dois por cento para financiamento de
investimentos nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos órgãos de desenvolvimento regional.
Justificativa:
Além de uma política global para estas regiões, os órgãos regionais de desenvolvimentos: SUDENE e SUDAM
dispõe de equipes técnicas comprovadamente competentes, merecendo o respeito de diversos organismos
repassados pela União estará mais distante da prática do fisiologismo e clientelismo que ainda dominam nestas
regiões.
Parecer:
Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos
ponderáveis motivos constantes da Justificação.
Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da proposição estará contida na nova redação dada àquele
dispositivo.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:34254 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescentem-se ao artigo 213 e seu inciso I e
§ 1o., após as palavras "renda e proventos de
qualquer natureza", a palavra patrimônio, passando
os dispositivos a terem a seguinte redação:
Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda, proventos de qualquer natureza e
patrimônio e sobre produtos industrializados,
quarenta e seis por cento, na forma seguinte:
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda, proventos de qualquer natureza e
patrimônio pertencente a Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do disposto no item I do
artigo 212.
Justificativa:
A emenda visa a adequar o texto do artigo 213, seu inciso I e § 1° ao disposto no inciso III do artigo 207.
Parecer:
Quer a emenda incluir imposto sobre o patrimônio, ampliando o imposto de renda.
O sistema tributário proposto não contempla a incidência de imposto sobre o patrimônio.
Não há como acolher a emenda.
Pela rejeição.
EMENDA:34440 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OTTOMAR PINTO (PTB/RR)
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Texto:
Título VII
Capítulo I
Do Sistema Tributário Nacional
Seção I
Art. 198 - Compete à União, instituir em
Território Federal, os impostos Estaduais e, se o
Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impostos Municipais, e, no
Distrito Federal, os impostos Municipais.
§ único - Os impostos Estaduais instituídos
pela União, serão recolhidos e utilizados pelos
Territórios, obedecidas as disposições
Constitucionais que regem a matéria.
Art. 211 - Pertence aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Territórios, o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte
sobre rendimentos pagos a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituir ou mantiver.
Art. 213 - A União entregará:
Ia) Vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados,
Distrito Federal e Territórios.
b) dois por cento para financiamento de
investimentos de nas Regiões Norte e Nordeste,
através dos Governos dos Estados e Territórios
respectivos.
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda, proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, nos termos do disposto
no item I do art. 212.
§ 2o. § 3o. - Os Estados e Territórios entregarão
aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do item II
deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do parágrafo 2o. do
artigo 212.
Art. 214 - Se a União, com base no artigo
198, criar imposto excluindo o estadual
anteriormente instituído, cinquenta por cento de
seu produto será entregue aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Territórios, onde for arrecadado.
Art. 215 - É vedada qualquer condição ou
restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, a Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a
impostos.
Justificativa:
As emendas aditivas, visam apenas repor os Territórios, na posição que ora ocupam, em matéria tributária.
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A Constituição em vigor já lhes assegura as prerrogativas que foram esquecidas pelo Relator, talvez até por
desavisado que estava, em relação aos Territórios.
Trata-se de medida de sistematização, visando posicionar os Territórios, no campo tributário, no lugar que,
constitucionalmente, lhes foi definido.
Dispõem os Territórios de uma Secretaria de Finanças, com quadros técnicos treinados na ESAF – Escola de
Administração Fazendária em Brasília, escolhidos por concurso público, que promovem a arrecadação de todos
os tributos devido aos Estados.
A inserção dos Territórios no Capítulo dos Tributos, na mesma posição que os Estados, é providencia que se
impõe, com o objetivo de evitar retrocessos institucionais, incompatíveis com propósitos de autonomia,
descentralização e promoção do desenvolvimento e autogoverno das comunidades brasileiras.
Parecer:
A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal,
para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se preservar essa
tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:34466 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF)
Texto:
Dê-se aos §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 213 do
Substitutivo a seguinte redação:
"Art. 213 - .....................
§ 1o. - Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada consoante o previsto no item I deste
artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente ao Estado, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no art. 211 e
no item I do art. 212.
§ 2o. - A nenhuma Unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a ser entregue pela União, nos termos do
item II deste artigo, devendo o que exceder ser
distribuído entre os demais participantes com
observância do disposto no referido item.
§ 3o. - Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do item II e do § 2o.
deste artigo, observados os critérios
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do art. 212".
Justificativa:
Trata-se de aprimorar a redação desses dispositivos correlatos, com pequenos mas necessários retoques,
tendentes a mais clareza e precisão.
Parecer:
Propõe o ilustre Constituinte Emenda tendente a aprimorar a redação dos §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 213.
Embora não exatamente como proposto, este Relator acolhe a proposição, no sentido da justificativa.
Pela aprovação parcial.
EMENDA:34578 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO
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DE SISTEMATIZAÇÂO
No § 1o. do art. 213, onde se lê:
"no item I do artigo 212", leia-se:
"no art. 211 e no item I do artigo 212".
Justificativa:
A remissão, contida do dispositivo emendado, está incompleta. Trata-se do imposto retido na fonte pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo produto deve ser excluído do montante que integra os Fundos de
Participação. O art. 211 cuida do imposto retido pelos Estados e pelo Distrito Federal; e o art. 212, I, do imposto
retido pelos Municípios. No projeto (art. .. 276, § 1°) a remissão está correta. Houve, portanto, um equívoco no
Substitutivo.
Parecer:
A Emenda propõe que se corrija a redação do § 1o. do art. 213, de molde a que - ao invés de "no item I do art.
212" - passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212".
De fato, houve lapso redacional não desejado nem plausível, pelo que é oportuna a corrigenda.
Pela aprovação.
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 VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
[...]
Art. 213. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b)vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para financiamento de
investimento nas Regiões Norte e Nordeste, por
meio de suas instituições financeiras federais de
fomento regional;
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados e o distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no artigo 211 e
no item II do artigo 212.
§ 2o. A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
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distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a esses, o critério de
partilha ali estabelecido.
§ 3o. Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recusos que
receberem nos termos do item II deste artigo,
observados os critérios estabelecidos nos itens I
e II do § 2o. do artigo 212.
Art. 214. Se a União, com base no artigo 199,
criar imposto excluindo o estadual anteriormente
instituído, cinquenta por cento do seu produto
será entregue aos Estados e ao Distrito Federal,
onde for arrecadado.
Art. 215. É vedada qualquer condição ou
restrição à entrega e ao emprego de recursos
atribuídos, nesta Seção, a Estados, Distrito
Federal e Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Art. 216. Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do
disposto no item I do § 2o. do artigo 212;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos
recursos de que trata o artigo 213, especialmente
sobre os critérios de rateio dos fundos previstos
no seu item I, objetivando promover o equilíbrio
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas e da
liberação, das participações previstas nos artigos
212 e 213.
Parágrafo Único. O Tribunal de Contas da
União efetuará o cálculo das quotas referentes aos
respectivos fundos de Participação.
Art. 217. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios divulgarão, pelo órgão de
imprensa oficial, até o último dia do mês
subsequente ao da arrecadação, os montantes de
cada um dos tributos arrecadados, neles englobando
os respectivos adicionais e acréscimos, bem como
os recursos recebidos, os valores entregues a
entregar, de origem tributária, e a expressão
numérica dos critérios de rateio.
§ 1o. Os dados divulgados pela União serão
discriminados por Estados e por Municípios; os dos
Estados, por Municípios.
§ 2o. Os Municípios que não possuírem órgão
de imprensa oficial farão a divulgação por edital,
que atinja a população interessada.
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 rápidas aperfeiçoamentos, que me parecem devem ser adotados.
Parecer:
A presente Emenda consiste em dar nova redação a todo o Capítulo I do Título VII do Substitutivo ao Projeto
de Constituição, com o objetivo de sugerir pequenos e rápidos aperfeiçoamentos.
Examinando-a, observamos que contém várias normas e sugestões que efetivamente contribuem para o
aperfeiçoamento do Projeto de Constituição, podendo-se citar, entre outras, as dos itens II e III e § 2o. do art.
195; do art. 200; do item I e do § 3o. do art. 203; do item I do § 3o. do art. 207; do item IV do § 11 do art. 209 e
do § 2o. do art. 213.
Por outro lado, tendo em vista o resultado de negociações e acordos efetuados com várias lideranças e
membros da Comissão de Sistematização, não podem ser admitidas as inovações que a Emenda contém em
seus artigos 197, item III, "caput", 209, §§ 1o e 6o, 213, item I, alínea "c" e 217.
Pela aprovação parcial.
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EMENDA:34001 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ RICHA (PMDB/PR)
Texto:
De acordo com o disposto no § 2o. do artigo
23 do Regimento Interno da 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 VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 211 - Pertence aos Estados e ao
Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto
da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
Art. 212 - Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinquenta por cento do produto da
arrecadação dos impostos do Estado sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos
imóveis neles situados, e sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus
territórios;
III - vinte e cinco por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestação de serviços.
§ 1o - O disposto no item III não se aplica à
prestação de serviços a consumidor final,
pertencendo, nesses casos, ao Município onde
ocorrer o fato gerador, cinquenta por cento do
valor pago.
§ 2o - As parcelas da receita pertencentes
aos Municípios, mencionadas no item III deste
artigo, serão creditados conforme os seguintes
critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e na prestação de
serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que
dispuser lei estadual.
Art. 213 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e seis
por cento, na forma seguinte:
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) dois por cento para financiamento de
investimento nas Regiões Norte e Nordeste, por
meio de suas instituições financeiras federais de
fomento regional.
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
para os Estados e o Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1o - Para efeito de cálculo da entrega a
ser efetuada de acordo com o previsto no item I,
excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto
de renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto no artigo 211 e
no item I do artigo 212.
§ 2o - A nenhuma Unidade Federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a ser entregue, nos termos do item II
deste artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a eles, o critério de partilha
ali estabelecido.
§ 3o - Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do item II deste artigo,
observados os critérios estabelecidos nos itens I
e II do parágrafo 2o. do artigo 212.
Art. 214 - Se a União, com base no artigo
199, criar imposto excluindo o estadual
anteriormente instituído, cinquenta por cento do
seu produto será entregue aos Estados e ao
Distrito Federal, onde for arrecadado.
Art. 215 - É vedada qualquer condição ou
restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta Seção, a Estados, Distrito
Federal e Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Art. 216 - Cabe a lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do
disposto no item I do parágrafo 2o. do artigo 212;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos
recursos de que trata o artigo 213, especialmente
sobre os critérios de rateio dos Fundos previstos
no seu item I, objetivando promover o equilíbrio
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas e da
liberação, das participações previstas nos artigos
212 e 213.
Parágrafo único - O Tribunal de Contas da
União, efetuará o cálculo das quotas referentes
aos respectivos Fundos de Participação.
Art. - A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios divulgarão, pelo órgão de imprensa
oficial, até o último dia do mês subsequente ao da
arrecadação, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, neles englobando os respectivos
adicionais e acréscimos, bem como os recursos
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recebidos, os valores entregues e a entregar, de
origem tributária, e a expressão numérica dos
critérios de rateio.
§ 1o - Os dados divulgados pela União serão
discriminados por Estados e por Municípios; os dos
Estados, por Municípios.
§ 2o - Os Municípios que não possuírem órgão
de imprensa oficial farão a divulgação por edital,
que atinja a população interessada.
[...]
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.

___________________________________________________________________

FASE S
EMENDA:00412 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURO BENEVIDES (PMDB/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 188, inciso I, letra "c".
Dê-se à letra "c", do início I, do artigo 188
do projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, a seguinte redação.
Art. 188 - ..................................
I - ........................................
a) ..........................................
b) ..........................................
c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento para o desenvolvimento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
na forma que a lei estabelecer;
..................................................
Justificativa:
Da forma como está, o dispositivo atenderia tão somente os setores ligados diretamente à produção, deixando,
portanto, de lado o atendimento de necessidades também vitais a economia da região, como e o caso do setor
de infraestrutura.
Parecer:
Objetiva a Emenda substituir a expressão " Ao setor produtivo" por " Para o desenvolvimento" nos programas

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 276

de financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, constante da letra "C" do inciso I do artigo 188
do Projeto.
Sem dúvida a alteração ampliará o alcance dos financiamentos a outros setores além do produtivo sobretudo
para criar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento daquelas regiões.
Pela aprovação.
EMENDA:00556 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 188 do Projeto de
constituição, o seguinte:
..................................................
§ 4o. - Dos recursos a que se refere a letra
"c", do item I, destinados ao Nordeste, 50%
(cinquenta por cento) serão aplicados na região
semi-árida do Polígono das Secas, em programas de
preparação da região para a convivência com a seca.
Justificativa:
São notórias a fragilidade e a desarticulação da economia nordestina e a precariedade da infraestrutura da
região. Mas é no semiárido que essa fragilidade assume a dimensão da calamidade.
A preocupação do constituinte com a vinculação de recursos para o Nordeste deve esgotar todo o potencial
transformador do investimento público em larga escala na região. Deve, assim, não apenas contribuir para o
mais rápido desenvolvimento regional, mas também forçar a sua interiorização, evitando que as ações do
Governo se limitem ao litoral. Por último, que a atuação governamental corrija um equívoco de cinco séculos de
política para o Nordeste, em que se tentou, em vão, combater a seca, como se fosse possível modificar o clima.
Esta canalização de recursos para o semiárido permitiria, assim, a reorientação política das ações de governo
para o trabalho de preparação da região para a convivência com a seca e para a adaptação ao clima que, aceitese ou não, continuará igual. Será, ademais, a chance de se fortalecer a economia do semiárido de tal forma que
a perturbação climática produza no máximo perturbações econômicas, como acontece, por exemplo, com as
geadas do Sul, e não tragédias sociais como as que ocorrem no Nordeste a cada seca.
Parecer:
Propõe a emenda que dos recursos destinados a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional e de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento (art. 188, I, "c"), seja a metade alocada na região semiárida
do polígono das secas, em programas de preparação da região para a convivência com a seca.
Considera o autor da emenda um equívoco de cinco séculos de política para o Nordeste o combate à seca, como
se fosse possível modificar o clima da região. Para o autor, é preciso fortalecer a economia do semiárido, como
forma de contribuir para o desenvolvimento regional, o que, em seu entender, só é possível com a aplicação
maciça de recursos na região.
Não há como discordar do autor, quando afirma que a reorientação política da ação governamental, com vistas
ao fortalecimento da economia do semiárido, terá assegurada sua eficácia, na medida em que tiver como suporte
a canalização de recursos em valores significativos e de forma continuada no tempo.
Consideramos, assim, oportuna e inteiramente legítima a medida preconizada na emenda, razão por que
votamos pela aprovação.
EMENDA:00560 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II do art. 188 a seguinte redação:
Art. 188 - ..................................
I -..........................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produto industrializados, dez por cento aos
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Estados, Distrito Federal e Territórios,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações e ao saldo de sua balança comercial
com o Exterior.
Justificativa:
A redação proposta incorpora os Territórios Federais entre as unidades administrativas que se beneficiarão do
Fundo do IPI. A histórica exportação de manganês do Amapá é suficiente para justificar a proposta.
Por outro lado, há Estados que obtêm saldos consideráveis nas suas relações de troca com o Exterior. Se o
único critério para distribuição do Fundo do IPI for o valor absoluto das exportações, como consta do Projeto,
esses Estados pouco se beneficiarão de sua repartição. Um maior estímulo ao seu esforço exportador será,
como indicado na Emenda, incorporar também a critério do saldo da balança comercial. Assim, no cálculo do
rateio do Fundo, dois valores deverão ser considerados o valor absoluto do total das exportações e o resultado
do confronto entre esse valor e o das exportações feitas pelo Estado.
De outro modo, esses Estados continuariam a gerar saldos na balança comercial, de que se apropriaram
inteiramente aos Estados mais desenvolvidos.
Parecer:
Pretende a Emenda alterar a redação do inciso II do artigo 188 para incluir os territórios na percepção da
parcela de 10% do IPI destinada a compensar as isenções do ICM na exportação.
Tal modificação é justificada pelo autor com a histórica exportação de manganês do Amapá.
Entendemos que tal parcela deve ser destinada apenas aos Estados e ao Distrito Federal, uma vez que os
territórios percebem seus recursos financeiros diretamente da União.
Pela rejeição.
EMENDA:00612 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO HAGE (PFL/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se ao inciso II do art. 188 a seguinte redação:
Art. 188 - .............................
I -..........................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento aos
Estado, Distrito Federal e Territórios,
proporcionado ao valor das respectivas exportações
e ao saldo de sua balança comercial com o Exterior.
Justificativa:
A redação proposta incorpora os Territórios Federais entre as unidades administrativas que se beneficiarão do
Fundo do IPI. A histórica exportação de manganês do Amapá é suficiente para justificar a proposta.
Por outro lado, há Estados que obtêm saldos consideráveis nas suas relações de troca com o Exterior. Se o
único critério para distribuição do Fundo do IPI for o valor absoluto das exportações, como consta do Projeto,
esses Estados pouco se beneficiarão de sua repartição. Um maior estímulo ao seu esforço exportador será,
como indicado na Emenda, incorporar também a critério do saldo da balança comercial. Assim, no cálculo do
rateio do Fundo, dois valores deverão ser considerados o valor absoluto do total das exportações e o resultado
do confronto entre esse valor e o das exportações feitas pelo Estado.
De outro modo, esses Estados continuariam a gerar saldos na balança comercial, de que se apropriaram
inteiramente aos Estados mais desenvolvidos.
Parecer:
Propõe a Emenda a introdução dos Territórios dentre os entes destinatários de parcela específica do produto
da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, prevista no inciso II do Art. 188, ao mesmo tempo
em que adita ao dispositivo um novo critério de distribuição dessa receita, qual seja sua proporcionalidade ao
saldo da balança comercial do ente destinatário com o Exterior.
No que tange à primeira proposta, é sabido ser de bem pouca relevância a exportação de produtos
industrializados realizada pelos Territórios, tratando-se de medida cujos resultados seriam quase inexpressivos
para a receita dessas unidades.
Por outro lado, essa parcela do IPI tem caráter eminentemente indenizatório, na medida em que visa a ressarcir
parcialmente Estados e Municípios pela perda de receita de ICM decorrente da exportação de produtos
industrializados, declarada imune a esse imposto pelo Projeto de Constituição.
Desse modo, não é significativo, como critério de distribuição dessa parcela do IPI, o saldo da balança comercial
com o Exterior, mas tão-somente o efetivo montante das exportações de produtos industrializados, que
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representa uma potencial receita tributária que deixou de ser realizada por imperativo constitucional vez que,
houvessem sido os referidos produtos comercializados no País, teriam gerado receita de ICM para os cofres
estaduais.
Improcedente, portanto, a medida proposta.
Pela rejeição.
EMENDA:00971 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRCIO LACERDA (PMDB/MT)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.
188 do Projeto de Constituição (A):
"Art. 188 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
sobre produtos industrializados e sobre operações
de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos
ou valores mobiliários, quarenta e sete por cento,
na seguinte forma:
a) ..........................................
............................................
b) ..........................................
............................................
c) ..............................................
............................................
II - ........................................
............................................
§ 1o. ......................................
............................................
§ 2o. ......................................
............................................
§ 3o. ......................................
............................................
Justificativa:
Certamente o aspecto mais preocupante das distorções do Sistema Tributário vigente é o que se refere à falta de
equilíbrio e equidade na distribuição de receitas e encargos entre as três esferas de Governo que compõem a
Federação. Desse fato decorre a precária situação financeira em que se acha a grande maioria dos Municípios
brasileiros, cujas receitas se tornam cada vez mais insignificantes para atender até mesmo às despesas de
custeio.
Não obstante a nova repartição de competências tributárias e a elevação do percentual do Fundo de participação
dos Municípios (FPM), de 17% para 22,5%, previstas no Projeto de Constituição, estudos e pesquisas realizadas
pelas entidades representativas dos Municípios tem demonstrado que tais medidas não são obstantes para
proporcionar-lhes os recursos indispensáveis ao atendimento de suas reais necessidades.
Não obstante a nova repartição de competências tributárias e a elevação do percentual do Fundo de participação
dos Municípios (FPM), de 17% para 22,5%, previstas no Projeto de Constituição, estudos e pesquisas realizados
pelas entidades representativas dos Municípios têm demonstrado que tais medidas não são bastantes para
proporcionar-lhes os recursos indispensáveis ao atendimento de suas reais necessidades.
Consequentemente, é imperioso adotar-se alguma providencia que venha a corrigir a distribuição das receitas
públicas, de modo que às Municipalidades sejam dadas condições financeiras compatíveis com as relevantes
atribuições que devem exercer.
Visando à realização desse objetivo fundamental para o equilíbrio e a harmonia da própria Federação brasileira,
apresentamos a presente Emenda ao Projeto de Constituição, que consiste em alargar a base de cálculo do
FPM mediante a inclusão nela do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários.
Trata-se de imposto que, como os impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados, é da competência
da União. Conforme se observa pela sua própria denominação constitucional, esse tributo, mais conhecido como
imposto sobre operações financeiras (IOF), tem vários fatos geradores, vale dizer, são diversas as espécies de
operações, sobre as quais ele incide, constituindo, por isso mesmo, a terceira maior fonte da receita tributária do
Tesouro (arrecadação estimulada em Cz$ 109 bilhões para 1988).

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 279

Assim, juntamente com as inovações tributárias já constantes do Projeto de Constituição, a inclusão do IOF na
base de cálculo do FPM representará, sem dúvida, o necessário reforço financeiro para que os Municípios
possam efetivamente alcançar a sua plena autonomia, requisito imprescindível para serem chamados entes da
Federação brasileira.
Parecer:
A emenda dá nova redação ao inciso I do art. 188 do Projeto, estabelecendo que, do total arrecadado dos
impostos de renda e sobre produtos industrializados, e sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas
a títulos ou valores mobiliários, 47% serão entregues pela União aos Estados e Municípios.
Votamos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda número 2p01296-5.
EMENDA:01026 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA:
a) Acrescente-se, ao Art. 188, o § 1o.,
renumerando-se atual § 1o. e seguintes:
"Art. 188.........................
§ 1o. - Os critérios de rateio dos fundos de
que tratam as alíneas "a"" e "b"" do inciso I
deste artigo terão por base a população, o inverso
da renda per-capita e a área das entidades
participantes, observada ponderação e
procedimentos fixados em lei complementar.""
b) Em consequência da nova redação do Art.
188, dê-se nova redação do inciso II do Art. 190.
"Art. 190........................
II - estabelecer normas sobre a entrega de
recursos de que trata o Art. 188.""
Justificativa:
Na longa e penosa história das desigualdades regionais brasileiras, temos assistindo a um sucessivo fracasso
das iniciativas governamentais e tal modo que hoje temos uma pátria repartida, em termos de desenvolvimento,
como talvez inexista outra em todo mundo.
O mais grave é que a falência da política regional compromete não apenas a própria integridade econômica do
País, mas sobretudo inviabiliza, no médio prazo, o desenvolvimento das regiões relativamente desenvolvidas.
Essa inviabilidade se explica à medida que se tornarão cada vez mais restritas as possibilidades de construção
de um mercado interno capaz de oferecer sustentação duradoura à expansão da atividade econômica nacional.
Acrescenta-se ainda que, por conta da geração de ingentes levas de migrantes, se promove a descapitalização
do potencial humano das regiões mais pobres e se estimula a formação de cordões de miséria nas periferias das
grandes metrópoles do Sudeste. A marginalidade, daí corrente, é causa importante na explicação da violência
que assalta o cotidiano das cidades. Além disso, requer notáveis esforços por parte do setor público, mercê das
deseconomias de aglomeração, para prover os indispensáveis serviços básicos, desde educação, saúde e
saneamento até a habitação, daí passando ao abastecimento, transportes e comunicação. Enfim, trata-se de
uma equação social perversa, em que todos perdem e ninguém ganha.
Claro está que a solução desse lamentavelmente persistente problema passa por uma revisão cuidadosa e
profunda nos critérios de alocação dos gastos públicos nacionais. Não há perspectivas para regiões pobres, se o
Governo insistir no desconhecimento de realidade tão contratante e cruel, tão melancolicamente antinacional e
injusta.
No caso específico da discriminação de rendas públicas, há um quadro extremamente insólito. É que as
transferências federais aos Estados e Municípios que, ao menos em princípio, se voltam igualmente para
correção das desigualdades inter-regionais de renda, produzem um efeito exatamente inverso, haja vista que
tomam em conta critérios concentradores – a exemplo de produção, consumo, e outras variáveis correlacionadas
com a renda das entidades federativas. Apenas à guisa de ilustração, vale aduzir que dados recentes mostram
que as transferências federais para Sudeste correspondem ao triplo das que foram efetivadas para o Nordeste.
Nesse contexto, o Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – FPE é
inequivocamente a única exceção à tendência concentradora.
Os critérios utilizados para o rateio de quotas do FPE se fundamentam na população, no inverso da renda percapita e na área das entidades participantes. Ora, as transferências federais, no novo sistema tributário
preconizado pela Comissão de Sistematização, ficarão praticamente restritas ao FPE e ao Fundo de Participação
dos Municípios-FPM, que, pelo menos em partes, já observa aqueles mesmos critérios. Impõe-se, por
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conseguinte, que o texto constitucional assegure, desde logo, a prevalência dessas regras de partilha, sob o
risco de admitirmos, em nível da legislação infraconstitucional, critérios outros que não guardem o compromisso
de atenuação das disparidades regionais de renda.
Parecer:
A emenda acrescenta parágrafo ao art. 188 do Projeto, com o objetivo de definir critério para a distribuição dos
fundos de participação dos Estados e municípios, que deverá ter por base a população, o inverso da renda "per
capita" e a área das entidades participantes.
Embora louváveis os propósitos do autor, a emenda não explicita a forma como se daria a partilha do fundo dos
municípios, especialmente no que se refere ao critério da renda "per capita". É sabido que não se dispõe dessa
informação a nível de municípios. A indefinição desse aspecto, na emenda, termina por inviabilizá-la.
Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da emenda.
EMENDA:01101 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO, Letra d, Art. 188.
O Art. 188, do Projeto de Constituição do Relator
Bernardo Cabral, passa a contar com a letra d, com
o seguinte texto:
a)
Art. 188...........................
a) ................................
b) ................................
c) .................................
d) - Dois por cento, para aplicação em programas
de apoio às populações da região Nordeste, durante
a ocorrência de fenômenos climáticos e naturais,
conforme os planos de apoio que a lei complementar
estabelecer.
Justificativa:
A Região nordestina submete-se, eventualmente, a fenômenos climáticos e catástrofes da natureza, tais como
secas, enchentes e tremores de terra, calamidades que afetam diretamente o povo, particularmente aos menos
favorecidos. Na atual Carta não há formas pré-estabelecidas de apoio a essas populações. Por este motivo
estamos encaminhando a presente Emenda visando solucionar o problema, garantindo aos habitantes de áreas
atingidas por calamidades verba suficiente par ao atendimento da população.
Parecer:
A emenda acrescenta alínea "d" ao inciso I do art. 188 do Projeto, destinando dois por cento do produto da
arrecadação dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados "para aplicação em programas de
apoio às populações da Região Nordeste, durante a ocorrência de fenômenos climáticos e naturais.
Cumpre observar que, referente a esse assunto, demos parecer favorável à Emenda no. 2P00556/0, que vincula
metade dos recursos destinados às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da alínea "c" no inciso I
do citado art. 188, para aplicação na região semiárida do polígono das secas, em programas de preparação da
região para a convivência com a seca.
Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda.
EMENDA:01125 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se a expressão "Norte-Fluminense"
ao artigo 188, inciso I, alínea C, que passa a ter
a seguinte redação:
"c - três por cento, para aplicação em
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programas de financiamento, ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e NorteFluminense, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, na forma que
a lei estabelecer."
Justificativa:
A inclusão do Norte-Fluminense às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste se justificaria tão somente pelo fato
da metade da população rural se situar na faixa de baixa tenda, sendo que essa mesma população que, em
1940, era de 514.000 habitantes em 14 municípios, baixou para 262.000 habitantes em 1980. Na Região NorteFluminense, a população cresceu apenas 22,4% em 46 anos.
O grande fluxo migratório, em especial para a Grande Rio e calculado em sete a oito mil jovens por anos na faixa
etária de 20 a 29 anos, é a consequência direta das condições de vida aviltantes nessa região que têm na
atividade agrícola canavieira e na pecuária suas fontes básicas de recursos. Entretanto, a corroborar os fatos
acima, essa produção estagnou-se nos últimos 10 anos: em 1977 a produção de cana chegou a 7.704.440
toneladas para 7.578.862 toneladas, em 1987; o açúcar foi de 9.812.649 sacos de 50 kg em 197 para 8.111.404
em 1987. Concorreram para essa situação caótica também as oscilações climáticas: o índice pluviométrico da
região é de 1.000 mm/ano, com má distribuição e concentração em 4 meses.
Diante do quadro tão drástico, a inclusão do Norte-Fluminense, na alínea C, nos parece das mais justas e
urgentes reinvindicações.
Parecer:
A emenda propõe que se acrescente a expressão "Norte-fluminense" à línea "c" do inciso I do art. 188 do
Projeto, com a justificação do autor de que metade da população rural daquela região se situa na faixa de baixa
renda.
As condições de pobreza e atraso do Norte-fluminense não podem ser equiparadas à situação de extrema
miséria da totalidade do Estados nordestinos. Aquele Estado do sudeste do País já alcançou elevado estágio de
desenvolvimento que o situa entre os mais ricos, com efetivas condições de superar e eliminar os focos de
pobreza de sua região Norte.
A redação da emenda torna possível a até provável a interpretação de que as regiões Norte, Nordeste, CentroOeste sejam também "fluminenses". Tendo em vista a acolhida dispensada a emenda no. 2P018049, as nobres
finalidades colimadas pelo ilustre autor estarão atendidas à plenitude.
Nessas condições, somos compelidos pela rejeição.
EMENDA:01258 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO CUNHA (PMDB/GO)
Texto:
Proceda-se, no texto do art. 188 do Projeto
de Constituição da Comissão de Sistematização, às
seguintes alterações:
"Art. 188. A União entregará:
I - Do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e oito
por cento, na seguinte forma:
............................................
d) um por cento ao Fundo Rodoviário Nacional.
............................................
§ 4o. Os recursos do fundo de que trata o
item I, alínea "d" serão aplicados exclusivamente
na construção e na manutenção de estradas e serão
distribuídos na forma que a lei regulamentar
Justificativa:
A extinção do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, proposta no Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, criará sério problema para os órgãos especializados na construção
e conservação de estradas, da União, dos Estados e Municípios.
Embora os referidos órgãos devam manter-se com a verba específica que vier a ser-lhes destinada em
orçamento, é importante que haja um fundo específico, de receita vinculada, destinado a assegurar, pelo menos,
um mínimo de recursos financeiros para o cumprimento de suas finalidades primordiais.
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Com efeito, na crítica fase de crise de nossa economia, fustigada pela inflação e lutando para gerar, no mínimo,
as reservas necessárias ao pagamento do serviço da dívida externa, mais do que nunca se percebe com as
estradas e a sua conservação desempenham importante papel. É crucial, para o nosso desenvolvimento
econômico, não somente que novas estradas existam, em número e com localização adequada, mas também
que as estradas existentes sejam bem conservadas, a fim de que o produto do esforço coletivo encontre vazão
segura par ao mercado interno e internacional.
A adoção da medida aqui proposta terá efeito multiplicador no desempenho de nossa atividade produtiva, com
retorno a curto prazo. A arrecadação tributária se beneficiará, também, com a melhoria da produtividade, em
benefício de todos os setores da vida econômica e social.
Parecer:
A emenda altera a redação do art. 188, inciso I, ao aumentar de 47% para 48%, o percentual que incidirá sobre
o produto dos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados a serem distribuídos a Estados e
Municípios. Destina um por cento ao Fundo Rodoviário Nacional, cujos recursos serão aplicados na construção e
na manutenção de estradas.
Cumpre destacar, conforme reconhece o autor da emenda, na justificação, que os órgãos especializados na
construção e conservação de estradas "devem manter-se com a verba específica que vier a ser-lhes destinada
em orçamentos".
Ademais, o acolhimento de propostas dessa natureza, terminaria por inviabilizar a sistemática de repartição dos
recursos tributários, nos termos constantes no Projeto, que resultou, como é sabido, de amplo e aprofundado
entendimento entre os Constituintes.
Votamos, assim, pela rejeição da emenda.
EMENDA:01294 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BENITO GAMA (PFL/BA)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 188 o seguinte parágrafo:
"Dos impostos arrecadados pela União, serão
deduzidas as despesas decorrentes da Administração
Tributária, que não poderão, em qualquer hipótese,
ultrapassar a 2% (dois por cento) do montante da
arrecadação desses impostos, antes de efetuada a
partilha prevista neste artigo."
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A emenda propõe seja o art. 188 do Projeto acrescido de parágrafo, em que se estabeleça que não poderão,
em qualquer hipótese, ultrapassar de dois por cento do montante da arrecadação dos impostos de renda e sobre
produtos industrializados as deduções desses impostos a título de despesas administrativas, antes de efetuada a
partilha prevista nesse artigo.
Não nos parece que o assunto sob enfoque constitua matéria a ser inserida no texto constitucional. Trata-se,
obviamente, de matéria, cujo disciplinamento será melhor adequado à legislação ordinária.
Votamos, então, pela rejeição da emenda.
EMENDA:01296 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MUSSA DEMES (PFL/PI)
Texto:
Altera a redação do artigo 188.
Art. 188. Do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência, bem como da
contribuição para o Fundo de Investimento Social
FINSOCIAL, a União entregará:
I - 16,5% (dezesseis e meio por cento) ao
Fundo de participação dos Estados, do Distrito
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Federal e Territórios;
II - 17,5% (dezessete e meio por cento) ao
Fundo de Participação dos Municípios;
III - Dois e meio por cento, para aplicação
em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras oficiais,
de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer.
IV - Hum inteiro e cinco décimos por cento ao
Fundo para Compensação por Exportações, destinados
aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto neste artigo,
excluir-se-á parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto nos artigos
186, I e 187, I;
§ 2o. A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a 20% (vinte por cento)
do montante a que se refere o inciso IV deste
artigo, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a estes, o critério de
partilha ali estabelecido.
§ 3o. Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos
que receberem nos termos do inciso IV deste
artigo, observados os critérios estabelecidos no
artigo 187, parágrafo único.
§ 4o. O disposto neste artigo aplica-se
também ao produto da arrecadação dos impostos que
a União instituir no exercício da competência que
lhe é atribuída pelo artigo 174.
Justificativa:
Com vista a conferir maior flexibilidade ao sistema de participação na arrecadação tributária federal, propõe-se
que todos os impostos da União sejam partilhados como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Os atuais Fundos de participação seriam mantidos, garantindo-se, ainda, a transferência de recursos tributários
para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras oficiais, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, na
forma que a lei estabelecer.
Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União ficaria a
salvo de eventuais oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos
industrializados, que poderiam ser compensadas pelo bom desempenho de outros tributos federais, como, por
exemplo, do imposto ou valores mobiliários, do imposto sobre grandes fortunas, e do imposto sobre ganhos de
capital.
Outro ponto positivo da proposta é que ela assegura um fluxo de caixa mais equilibrado para os Estados, Distrito
Federal e Municípios, na medida em que ameniza os picos e vales próprios da arrecadação do imposto de renda.
O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibilitar a criação de um fundo destinado para
compensação pelas exportações, assegurando a imunidade nas exportações de produtos manufaturados.
Finalmente, prevê-se a participação de Estados, Distrito Federal e Municípios no produto da arrecadação dos
impostos que a União instituir no uso de sua competência tributária residual, o que torna desnecessário o item II
do art. 186.
Parecer:
A emenda modifica a redação do art. 188 do Projeto de Constituição, pela alteração da base de cálculo nas
transferências da União, na medida em que se consideram todos os impostos de sua competência, além da
contribuição do FINSOCIAL, e pela alteração da composição percentual das transferências.
Pela emenda, a União entregará aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios 16,5% e 17,5%,
respectivamente; ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 2,5%; e 1,5% ao Fundo para
Compensação por Exportações.
Prevê-se, ainda, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no produto da arrecadação de
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impostos que a União instituir, no uso de sua competência tributária residual.
De início, cumpre ressaltar o alcance das alterações propostas na emenda, no que pertine às transferências da
União. São significativos, à primeira vista, os recursos financeiros envolvidos, embora o autor não os precise.
Dessa forma, não se sabe o quanto ganham Estados e Municípios, com a alteração, para menos, dos
percentuais de participação, mas com a alteração, para mais, da base de cálculo.
Assinale-se, ainda, que a definição dos percentuais, bem como dos tributos envolvidos nas transferências, nos
termos do Projeto, resultaram de amplos e aprofundados estudos e de entendimentos entre os Constituintes.
Ademais, essas transferências fazem parte de um contexto maior, o da sistemática de discriminação de rendas,
conforme definida no texto do Projeto. Alteração parcial, nos termos da emenda, necessariamente iria
comprometer o sistema tributário do Projeto.
Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda.
EMENDA:01404 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JAYME SANTANA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II do art. 188 a seguinte redação:
Art. 188 - ..................................
I - ........................................
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento aos
Estados, Distrito Federal e Territórios,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações e ao saldo de sua balança comercial
com o Exterior.
Justificativa:
A redação proposta incorpora os Territórios Federais entre as unidades administrativas que se beneficiarão do
Fundo do IPI. A histórica exportação de manganês do Amapá é suficiente para justificar a proposta.
Por outro lado, há Estados que obtêm saldos consideráveis nas suas relações de troca com o Exterior. Se o
único critério para distribuição do Fundo do IPI for o valor absoluto das exportações, como consta do Projeto,
esses Estados pouco se beneficiarão de sua repartição. Um maior estímulo ao seu esforço exportador será,
como indicado na Emenda, incorporar também a critério do saldo da balança comercial. Assim, no cálculo do
rateio do Fundo, dois valores deverão ser considerados o valor absoluto do total das exportações e o resultado
do confronto entre esse valor e o das exportações feitas pelo Estado.
De outro modo, esses Estados continuariam a gerar saldos na balança comercial, de que se apropriaram
inteiramente aos Estados mais desenvolvidos.
Parecer:
A emenda altera a redação do inciso II do art. 188 do Projeto, fazendo incluir os Territórios Federais entre as
Unidades administrativas que se beneficiarão do fundo constituído a partir da arrecadação do Imposto Sobre
Produtos Industrializados, além de alterar o critério de distribuição desses recursos, ao introduzir o saldo da
balança comercial com o Exterior no cálculo do rateio do fundo.
Quer-nos parecer que a alteração proposta não aperfeiçoa o texto constitucional do Projeto. Além de não definir
em que proporção os critérios seriam adotados, qual deles teria maior peso, ou se ponderação igual, tais
critérios, se adotados, invalidariam os propósitos da instituição desse fundo, qual seja, a compensação aos
Estados exportadores de produtos industrializados pelas perdas de arrecadação.
Quanto à exclusão dos Territórios na participação do aludido fundo, consideramos justificável pelas mesmas
razões acima referidas e porque trata-se de entes administrativos sem autonomia política.
Em razão do exposto, votamos pela rejeição.
EMENDA:01492 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MELO (PMDB/AC)
Texto:
Emenda modificativa Título V Capítulo I Seção VI.
Dê-se ao item C do inciso I do art. 188, a
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seguinte redação:
C) - três por cento, ao Fundo Especial para
aplicação nos Estados do Norte, Nordeste e CentroOeste na forma que a lei estabelecer.
Justificativa:
A destinação desses recursos, através de Fundo Especial, aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste visa
promover equilíbrio socioeconômico entre os Estados da Federação e constituir mecanismo mais eficaz de
garantia dessa intenção constitucional.
Parecer:
A emenda modifica a redação da alínea "c" do inciso I do art. 188 do Projeto, no sentido de constituir-se um
Fundo Especial, a que se destinariam os três por cento do produto da arrecadação dos impostos de renda e
sobre produtos industrializados, para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Optamos por manter a redação do Projeto, por entendermos mais consentânea com os propósitos de
descentralização da ação governamental, que, em nosso entender, deverá exercer a atribuição de definir, nas
regiões, os planos de aplicação desses recursos.
Votamos, pois, pela rejeição da emenda.
EMENDA:01572 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARTENIR WERNER (PDS/SC)
Texto:
Altera a redação do art. 188.
Art. 188. Do produto da arrecadação dos
impostos de sua competência, bem como da
contribuição para o Fundo de Investimentos Social
- FINSOCIAL, a União entregará:
I - Quatorze por cento, ao Fundo de
Participação dos estados, Distrito Federal e
Territórios;
II - Quinze por cento, ao Fundo de
Participação dos Municípios;
III - Dois e meio por cento, para aplicação
em programas de financiamento ao setor produtivo
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras oficiais,
de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer.
IV - Hum inteiro e cinco décimos por cento ao
Fundo para Compensação por Exportações, destinados
aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
§ 1o. Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto neste art.,
excluir-se-ão:
a) a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza,
pertencente a Estado, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do disposto nos artigos
186, I e 187, I;
b) a parcela correspondente às despesas
decorrentes da Administração Tributárias, as quais
não poderão, em qualquer hipótese, superar a 2%
(dois por cento) do montante da arrecadação desses
impostos.
§ 2o. A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a 20% (vinte por cento)
do montante a que se refere o inciso IV deste
art., devendo o eventual excedente ser distribuído
entre os demais participantes, mantidos, em lação
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a este, o critério de partilha ali estabelecido.
§ 3o. Os estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso IV deste art.,
observados os critérios estabelecidos no art. 187,
parágrafo único.
§ 4o. O disposto neste art. aplica-se também
ao produto da arrecadação dos impostos que a União
instituir no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo art. 174.
Justificativa:
Com vistas a conferir maior flexibilidade ao sistema de participação na arrecadação tributária federal, propõe-se
que todos os impostos da União sejam partilhados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Os atuais Fundos de Participação seriam mantidos garantindo-se, ainda, a transferência de recursos tributários
para a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, através de suas instituições financeiras oficiais, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
na forma que a lei estabelecer.
Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União ficaria a
salvo de eventuais oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do imposto sobre produtos
industrializados, que poderiam ser compensados pelo bom desempenho de outros tributos federais, como, por
exemplo, do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários,
do imposto sobre grandes fortunas, e do imposto sobre ganhos de capital.
Outro ponto positivo da proposta é que ela assegura um fluxo de caixa mais equilibrado para os Estados, Distrito
Federal e Municípios, na medida em que ameniza os picos e vales próprios da arrecadação do imposto de renda.
O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibilitar a criação de um fundo destinado para
compensação pelas exportações, assegurando a imunidade nas exportações de produtos manufaturados.
Finalmente, prevê-se a participação de Estados, Distrito Federal e Municípios no produto da arrecadação dos
impostos que a União instituir no uso de sua competência tributária residual, o que torna desnecessário o item II
do art. 186.
Parecer:
A emenda modifica a redação do art. 188 do Projeto de Constituição, pela alteração da base de cálculo nas
transferências da União, na medida em que se consideram todos os impostos de sua competência, além da
contribuição do FINSOCIAL, e pela alteração da composição percentual das transferências.
Pela emenda, a União entregará aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios 14,0% e 15,0%,
respectivamente; ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 2,5%; e 1,5% ao Fundo para
Compensação por Exportações.
Prevê-se, ainda, a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no produto da arrecadação de
impostos que a União instituir, no uso de sua competência tributária residual.
De início, cumpre ressaltar o alcance das alterações propostas na emenda, no que pertine às transferências da
União. São significativos, à primeira vista, os recursos financeiros envolvidos, embora o autor não os precise.
Dessa forma, não se sabe o quanto ganham Estados e Municípios, com a alteração, para menos, dos
percentuais de participação, mas com a alteração, para mais, da base de cálculo.
Assinale-se, ainda, que a definição dos percentuais, bem como dos tributos envolvidos nas transferências, nos
termos do Projeto, resultaram de amplos e aprofundados estudos e de entendimentos entre os Constituintes.
Ademais, essas transferências fazem parte de um contexto maior, o da sistemática de discriminação de rendas,
conforme definida no texto do Projeto. Alteração parcial, nos termos da emenda, necessariamente iria
comprometer o sistema tributário do Projeto.
Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda.
EMENDA:01703 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SÉRGIO BRITO (PFL/BA)
Texto:
Procedam-se, nos textos do art. 188, inciso I,
do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização e do art. 13, § 1o. inciso II, do
respectivo Ato das Disposições Constitucionais
Gerais e Transitórias, as alterações que seguem:
(PROJETO DE CONSTITUIÇÃO)
"Art. 188. A União entregará:
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I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, sessenta e três
por cento, na seguinte forma:
a) vinte por cento ao Fundo de Participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
b) quarenta por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em
programas de financiamento, ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de
suas instituições financeiras de caráter regional,
de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer;
...................................
(Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias)
"Art. 13 - ..................................
§ 1o. -......................................
II - às normas relativas ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos
Municípios, que observarão as seguintes
determinações:
a) a partir da promulgação da Constituição,
aplicar-se-á, respectivamente, os percentuais de
dezoito por cento e de vinte e três por cento,
calculados sobre o produto da arrecadação dos
impostos referidos nos incisos III e IV do art.
182, mantidos os atuais critérios de rateio até a
entrada em vigor da lei complementar a se refere o
art. 190, inciso II;
d) o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios será elevado de um ponto
percentual por exercício financeiro, a partir de
1989, até atingir o percentual estabelecido no art. 188, I, "a";
c) o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Municípios, a partir de 1989,
inclusive, será elevado de três pontos percentuais
por exercício, até 1993, inclusive, passando ao
percentual estabelecido no art. 188, I, "b", a
partir do início do exercício de 1994.
............................................
Justificativa:
Desde a implantação da Reforma Tributária que se iniciou com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18,
de 1966, o País assistiu a uma crescente centralização de poder e de recursos no âmbito da União, em
detrimento dos Estados e, sobretudo, dos Municípios.
O sistema tributário destinado a assegurar a autonomia municipal e estadual, crescentemente desfigurado pelos
governos autoritários que se instalaram desde a Revolução de 1964, foi se transformando em instrumento de
manipulação das células de nossa organização política e social, até reduzi-las, na década de setenta, as
entidades abúlicas, ineficientes, incapazes de atenderem aos mais elementares anseios da população e levadas,
quase sem exceção, à mais completa situação de insolvência.
O Poder Central, nesse período, representado pelos seus tecnoburocratas, argumentava que somente a
concentração de recursos e a unidade de comando político econômico e social poderiam conduzir o País ao seu
promissor futuro, colocando-o ao lado das grandes potências desenvolvidas.
No final dos vinte anos de governo autoritário e concentrador de recursos e de decisões, assistimos, no início
desta década, aos seus desalentadores resultados: recrudescimento da má distribuição de riqueza, inflação
desenfreada, escalada da violência e da criminalidade a níveis nunca vistos e a condição, nada invejada, de
ostentarmos a maior dívida externa dos países do Terceiro Mundo, só superada pelos Estados Unidos, na sua
atual fase de crise e proporcionalmente muito menor, se comparada com o respectivo produto interno bruto.
Não há, portanto, argumentos capazes de dirimir a eloquência dos fatos concretos e evidentes: a política
concentradora foi – e ainda está sendo – o maior fracasso político da história do País! Jamais enfrentamos tantas
dificuldades e um quadro tão sombrio quanto o que vislumbramos hoje, à frente. Desde a posse do Presidente
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Sarney, já tivemos três Ministros da Fazenda, sem que se abrisse qualquer perspectiva capaz de trazer
esperança e alento à população.
Com efeito, somente uma inversão dos polos orientadores de nossas decisões políticas, sobretudo econômicas e
sociais, poderá trazer resultados condizentes com as necessidades e os anseios do povo brasileiro. É no âmbito
do Município, onde cada cidadão tem seu domicílio, que a capacidade de inovação e a criatividade das classes
trabalhadoras e produtoras podem trazer soluções novas para o desenvolvimento do País. O Prefeito Municipal e
as lideranças locais, em contato direto com a população, é que têm proximidade e sensibilidade necessárias
para captarem as necessidades locais e para promoverem rápida, eficaz e adequada resposta do Estado, para
solucionar os problemas existentes e emergentes.
Dentre os problemas cruciais de nossa realidade econômica e social, bastaria citar o da miséria, o da educação
e o das migrações internas. O fortalecimento das comunas brasileiras traria certamente eficaz alívio para tais
problemas.
As desigualdades locais e regionais constituem, sem dúvida, a causa básica do deslocamento de migrantes de
pequenos para os grandes e mais prósperos Municípios. Enquanto os pequenos empobrecem, pela falta de mão
de obra adequada para promover o seu desenvolvimento, os grandes passam a lurar com a incontrolável
afluência de migrantes, formando bolsões de miséria em sua periferia, invasões e favelas, verdadeiras estufas de
delinquência e de criminalidade. Por mais prósperas que sejam as cidades, o seu “déficit”, entre a demanda de
serviços e de condições de vida requeridas pelas ondas crescentes de migrantes e as condições existentes, se
torna cada vez maior, resultando em pobreza generalizada.
Com a canalização de recursos para os Municípios, mesmo os de menor porte passariam a contar com maior
oferta de emprego, com consequente redução das migrações e melhor desempenho econômico. Os grandes
centros, por sua vez, sofreriam menor demanda de serviços, podendo canalizar mais meios, direta ou
indiretamente, para a atividade produtiva, com incontestáveis reflexos na economia como um todo.
O problema da educação, sobretudo na faixa dos sete aos catorze anos, com a descentralização de recursos e
de encargos, encontraria, também, plena solução, através das Comunas, cujos Prefeitos não teriam condições
de negar atendimento aos municípios.
O Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, se aprovado pelo Plenário da Assembleia Nacional
Constituinte, traria leve alívio para a angustiante situação de penúria dos Municípios brasileiros. A distribuição
das receitas tributárias aí proposta, entretanto, ainda está muito aquém da necessária para reverter os malefícios
da atual concentração no âmbito do Poder Central. Os benefícios efeitos para a economia como um todo e para
uma real retomada do desenvolvimento, que preconizamos, só será possível mediante substancial aumento do
percentual do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, na forma expressa na presente Emenda. Parte dos
encargos a serem assumidos pelas comunas justifica, inclusive, ligeira redução do percentual destinado aos
Estados, em benefício dos Municípios, que assumiriam plenamente a educação da faixa etária dos sete aos
catorze anos.
Para viabilização do proposto, a Emenda prevê o escalonamento gradual do FPM, de modo que, somente em
1994, o percentual pleno, de quarenta por cento, será atingido.
Tratando-se, assim, de emenda da mais alta importância para o desenvolvimento e a justiça social do País,
contamos com a imprescindível acolhida dos eminentes Pares.
Parecer:
A emenda tem como objetivo alterar o percentual de 47% para 63% do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e sobre produtos industrializados que a União entregará a Estados e Municípios, sendo que 20%
ao Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios, 40% ao Fundo de Participação dos
Municípios e 3% ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Altera ainda, a redação
do art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias, para antecipar o início da vigência dos novos percentuais
daqueles fundos.
Votamos pela rejeição da emenda, nos termos do parecer da Emenda número 2p00167-0.
EMENDA:01740 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS)
Texto:
Procedem-se, no Projeto de Constituição (A),
da Comissão de Sistematização, as seguintes alterações:
I - dê-se à letra "a" do inciso I do art. 188
a seguinte redação:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;"
II - em consequência, dê-se ao inciso II do §
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1o. do art. 13 do Ato das Disposições Gerais e
Transitórias a seguinte redação:
"II - às normas relativas ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e
ao Fundo de Participação dos Municípios, que
observarão as seguintes determinações: ...
Justificativa:
O artigo 62 do Ato das Disposições Gerais e Transitórias transforma os Territórios do Amapá e de Roraima em
Estados. Logo, como somente resta o Território de Fernando de Noronha, com área e população reduzidíssimas,
não tem sentido incluir os Territórios no Fundo de Participação dos Estados. Importa salientar, ademais, que os
Territórios são verdadeiras autarquias territoriais da União, cabendo a esta custear as despesas concorrentes.
Parecer:
A emenda altera a redação da alínea "a" do inciso I do artigo 188 do Projeto e do inciso I do artigo 13 das
Disposições Gerais e Transitórias, no sentido de excluir os Territórios da participação no Fundo dos Estados,
Distrito Federal e Territórios, com o argumento de que, pelo artigo 62 das Disposições Transitórias, são os
Territórios de Roraima e Amapá transformados em Estados Federados.
Julgamos procedente o pleito objeto da emenda sob exame.
Com efeito, se confirmado o disposto no artigo 62 da Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, restaria
apenas o território de Fernando de Noronha, que tem população e área reduzidíssimas, podendo perfeitamente
na condição de ente administrativo, sem autonomia política, continuar sendo mantido pela União.
Votamos , pois, pela aprovação da emenda, desde que aprovadas as disposições Gerais e Transitórias do
Projeto.
EMENDA:01792 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA)
Texto:
Acrescentem-se ao art. 182 do Projeto os
incisos VIII e IX e ao 188 os incisos III, IV e V
e §§ 4 e 5, suprimindo-se, em consequência, a
alínea "b"" do item II, do é 10, e o é 11 do art.
184, e altere-se a redação do inciso IV do art.
196 na forma abaixo:
Art. 182 - Compete à União impostos sobre:
............................................
VIII - Produção, importação, circulação,
distribuição ou consumo de lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos e de energia
elétrica, imposto que incidirá uma só vez sobre
qualquer dessas operações, excluída a incidência
de outro tributo sobre elas;
IX - a extração, a circulação, a
distribuição, a exportação ou o consumo dos
minerais do País enumerados em lei, imposto que
incidirá uma só vez sobre qualquer dessas
operações, observado o disposto no final do item
anterior;
Art. 188 - A União entregará:
............................................
III - aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Territórios sessenta por cento do
produto da arrecadação do imposto sobre
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos
mencionado no item VIII do art. 182, bem como dos
adicionais e demais gravames federais incidentes
sobre os referidos produtos;
IV - aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Territórios oitenta por cento do
produto da arrecadação do imposto sobre energia
elétrica mencionado no item VIII do art. 182; e
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V - aos Estados, Distrito Federal, Municípios
os itens III, IV e V será efetuada nos termos da
lei complementar, que poderá dispor sobre a forma
e os fins da aplicação, e estabelecerá os critérios
da distribuição proporcionais à superfície,
população, produção e consumo, adicionando-se,
quando couber, quota compensatória da área
inundada pelos reservatórios.""
§ 5 - As indústrias consumidoras de minerais
do País poderão abater o imposto a que se refere o
item IX do artigo 182 do imposto sobre a
circulação de mercadorias e do imposto sobre
produtos industrializados, na proporção de noventa
por cento e dez por cento, respectivamente.
Art. 196 - ..................................
IV - A vinculação de receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa, ressalvados o imposto
mencionado nos incisos VIII e IX do artigo 182, a
repartição do produto da arrecadação dos impostos
a que se referem os artigos 187 e 188, a
destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo
artigo 245, e a prestação de garantias as
operações de crédito por antecipação de receita à
que se refere o artigo 194, é 6,I.
Justificativa:
a) Quanto ao imposto Único sobre Combustíveis Líquidos ou Gasosos.
A substituição do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG, por tributos
de competência estadual e municipal, que incidirão sobre os derivados de petróleo, inviabilizará a manutenção
de preços uniformes em todo o território nacional, gerando dificuldades, ainda, no que diz respeito ao controle
dos mesmos preços.
b) Quanto ao Imposto Único sobre Energia Elétrica.
A cobrança de imposto sobre elétrica na forma de tributação única, pela União com distribuição de parte do
produto da arrecadação aos Estados e Municípios, significou importante conquista no campo do Direito
Tributário.
Sem prejuízo da participação das esferas Estadual e Municipal na respectiva receita tributária estabeleceu-se,
em relação a esse imposto, tendo em vista seu campo de incidência – serviços públicos prestados sob rígido
controle da União, em regime de concessão – uma técnica fiscal econômica e eficiente, simplificadora de
atividades e ao mesmo tempo equânime e racional na distribuição dos benefícios.
Por outro lado, a aplicação vinculada dos recursos arrecadados assegura a contrapartida da União, Estados e
Municípios na composição assegura a contrapartida da União, Estados e Municípios na composição dos demais
fundos necessários ao desenvolvimento de projetos a cargo ou de interesses das três esferas administrativas,
em setor básico da economia como é o da energia elétrica.
A Emenda proposta, porém, contempla de forma mais generosa os Estados, Distrito Federal e Municípios pois,
ao invés dos 60% previstos vigorantes hoje, a Emenda destina àquelas Unidades 80% do produto da
arrecadação do tributo, ficando a União com apenas 20%.
c) Quanto ao Imposto Único sobre minerais
O ciclo econômico do minério, compreendendo sua extração, circulação, distribuição e consumo, é tributado
através de um só imposto único sobre minerais (IUM).
Essa a forma encontrada, a partir de 1934 – e mantida até hoje – de não onerar-se a atividade minerária pela
incidência de diversos tributos, preservando-se, dessa forma, o desenvolvimento nacional através da viabilização
desse setor básico.
O Projeto Substitutivo com o IUM e faz incidir sobre as substancias minerais o ICM, cuja aplicação não exclui a
concorrência de outros impostos sobre aquelas fases do ciclo econômico do minério.
A extinção do IUM, ao invés de inovar a arrecadação tributária sobre esse importante setor, significa um
autêntico retrocesso pela excessiva oneração desse bem primário.
A indústria extrativa mineral em muito tem contribuído para o desenvolvimento da economia brasileira, seja como
fonte geradora de recursos, atendendo aos compromissos internos e internacionais do País, seja como fonte
supridora de matérias-primas da indústria nacional. A Produção Mineral Brasileira tem representando algo em
torno de 4 bilhões de dólares, exceto energéticos, para os mercados interno e externo.
A parte que toca ao mercado interno faz com que, por efeito da alavancagem, a indústria minero-metalúrgica
produza um resultado de 66 dólares, o que significa 25% do PIB.
Fácil é concluir-se, portanto, que a retirada do IUM, como preconiza o Projeto, gerará um acréscimo da carga
tributária incidente sobre os minérios e acarretará:
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a)
b)

A nível de mercado interno, o aumento de preços dos produtos que têm nos minerais sua matéria prima.
A nível de mercado externo, a perda de competitividade do minério brasileiro perante os países
compradores.
Logo uma política fiscal meramente arrecadatória, poderá levar ao desestímulo a atividade mineira, com a
redução das atividades industriais e o aumento de importações, por falta de estimulo à pesquisa de minerais
carentes ou de minerais hoje apenas suficientes. Trata-se, portanto, de um setor estratégico para o
desenvolvimento e a economia nacionais.
A atividade minerária possui algumas características especialíssimas, que recomendam um tratamento tributário
distinto do aplicável aos demais setores da economia. Eis alguns traços distintivos:
1) O regime jurídico da dualidade da propriedade, cabendo à União o domínio do subsolo (art. 22, VII, do
Substitutivo), independentemente de quem seja o proprietário do solo. As jazidas minerais são, por
consequência, sempre de propriedade da União.
A manutenção do IUM na competência da União, junto com a propriedade do subsolo e o poder de legislar sobre
jazidas, minas e outros recursos minerais, (art. 24, XII, do Substitutivo), conferiria à União os elementos
necessários para implementar uma política nacional e unificada para o setor, propiciando condições de
segurança indispensáveis ao desenvolvimento normal das atividades de mineração.
2) A mineração demanda grande mobilização de recursos financeiros, investimento prévio em pesquisas
geológicas, e tecnológicas, assim como a implantação de toda uma infraestrutura. Portanto, além das
instalações de mineração e tratamento dos minerais, são construídas rodovias, estradas de ferro,
instalações para abastecimento de água, redes de energia elétrica, telecomunicações e outros que não
só permitem a operação das minas como acabam servindo também às populações de área de
influência das minas.
3) Na atividade minerária há um alto risco econômico, pois, o resultado das pesquisas é essencialmente
aleatório.
Ademais, a maturação dos investimentos no setor de mineração é sempre de longo prazo. Desde o início das
pesquisas de campo até o começo da lavra passam-se longos anos, algumas vezes, até 10 ou 20 anos, tal como
ocorre nos projetos de grande porte.
Outrossim, como os capitais aplicados são elevadíssimos, o início da extração do mineral nem sempre leva à
imediata obtenção de bons resultados econômicos. Vários anos são necessários até que as empresas de
mineração alcancem uma situação financeira favorável, face, principalmente, aos pagamentos de juros e
amortizações dos capitais mobilizados na forma de empréstimos e financiamento de terceiros.
Finalmente, visando à manutenção das regras atualmente previstas na Constituição, estabeleceu-se a
possibilidade das indústrias consumidoras de minerais utilizarem o valor do IUM como crédito no imposto sobre
produtos industrializados e no imposto sobre circulação de mercadorias proporcionalmente à distribuição de
receita tributária.
Parecer:
A Emenda visa a manter sob a competência da união os impostos únicos sobre combustíveis e lubrificantes,
energia elétrica e minerais, elevando de 60% a participação dos Estados DF, Municípios e Territórios no produto
da arrecadação do IUEE.
A proposta de extinção desses tributos e a inclusão dos combustíveis e lubrificantes, minerais e energia elétrica
na base econômica do imposto estadual previsto no art. 184, II, do Projeto de Constituição, é medida que irá
beneficiar os Estados e Municípios de forma mais compatível com suas reais necessidades. Com base
sobretudo nas normas que disciplinam o ICMS no atual Projeto de Constituição, os Estados poderão aplicar esse
tributo de forma a assegurar-se uma receita que compensará, com vantagens, os montantes que hoje recebem
do produto da arrecadação dos impostos únicos, conforme o demonstram projeções e estudos realizados sobre
o assunto.
Em face do exposto, e não obstante as alegações apresentadas, entendemos mais adequada e racional a
tributação sugerida no Projeto de Constituição para os combustíveis e lubrificantes, os minerais e a energia
elétrica.
Pela rejeição.
EMENDA:02042 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Dispositivo emendado – TÍTULO VI
Dê-se ao Título VI do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
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DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
[...]
SEÇÃO VI
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS
[...]
Art. 188. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento, na seguintes forma:
a) Vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
b) Vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.
c) Três por cento, para aplicação de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer.
II – do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao
Distrito Federal e um por cento aos Municípios portuários, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
Parágrafo 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a
parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, pertencente a Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do disposto nos artigos 186, I e 197, I.
Parágrafo 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante
a que se refere o inciso II deste artigo, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais
participantes, mantido em relação a esses, o critério de partilha ali estabelecido.
Parágrafo 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte por cento dos recursos que receberem nos
termos do inciso II deste artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 187, parágrafo único, I e II.
[...]
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Roberto Jefferson
João Menezes
Vingt Rosado
Cardoso Alves
Paulo Roberto

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Lourival Baptista
Rubem Branquinho
Cleonâncio Fonseca
Bonifácio de Andrada
Agripino de Oliveira
Lima
Narciso Mendes
Mancondes Gadelha
Mello Reis
Arnold Fioravante
Jorge Arbage
Chagas Duarte
Álvaro Pacheco
Felipe Mendes
Alysson Paulinelli
Aloisio Chaves
Sotero Cunha
Gastone Righi
Dirce Tutu Quadros
José Elias Murad
Mozarildo Cavalcante
Flávio Rocha
Mauro Miranda
Gustavo de Faria
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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.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Geraldo Fleming
Osvaldo Sobrinho
Osvaldo Coelho
Hilario Braun
Edivaldo Motta
Paulo Zarzur
Nilson Gobson
Milton Reis
Marcos Lima
Milton Barbosa
Djenal Gonçalves
Enoc Vieira
Joaquim Haickel
Edison Lobão
Vitor Trovão
Onofre Correa
Alberico Filho
Vieira Da Silva
Costa Ferreira
Eliezer Moreira
José Teixeira
Marluce Pinto
Ottomar Pinto
Olavo Pires
Tito Costa
Caio Pompeu
Felipe Cheidde
Manoel Moreira
Victor Fontana
Orlando Pacheco
Ruberval Pilotto
Alexandre Puzina
Artenir Werner
Telmo Kirst
Darcy Pozza
Arnaldo Prieto
Osvaldo Bender
Adylson Motta
Paulo Mincarone
Adroaldo Streck
Victor Faccioni
Luis Roberto Fonte
João de Deus Antunes
Francisco Sales
Assis Canuto
Chagas Neto
José Viana
Lael Varela
Julio Campos

169. Ubiratan Spineli
170. Jonas Pinheiro
171. Louremberg Nunes
Rocha
172. Roberto Campos
173. Cunha Bueno
174. Arolde de Oliveira
175. Rubem Medina
176. Matheus Iensen
177. Antonio Ueno
178. Dionisio Dal-Prá
179. Jacy Scanagatta
180. Basílio Villano
181. Osmundo Trevisan
182. Renato Jonhson
183. Ervin Bonkonki
184. Jovanni Masini
185. Paulo Pimentel
186. José Carlos Matinez
187. Denisar Arneiro
188. Jorge Leite
189. Aloisio Teixeira
190. Roberto Augusto
191. Messias Soares
192. Dalton Canabrava
193. Inocencio Oliveira
194. Salatiel Carvalho
195. Cláudio Ávila
196. Marco Maciel
197. Ricardo Fiuza
198. Paulo Merques
199. José Luiz Maia
200. João Lobo
201. Asdrubal Bentes
202. Jarbas Passarinho
203. Gerson Peres
204. Carlos Vinagre
205. Fernando Velasco
206. Arnaldo Moraes
207. Fausto Fernandes
208. Domingos Juvenil
209. José Elias
210. Rodrigues Palma
211. Levy Dias
212. Rubem Figueiró
213. Rachid Saldanha Derzi
214. Ivo Cersósimo
215. Sérgio Werneck
216. Raimundo Bezerra
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217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

José Geraldo
Álvaro Antonio
Irapuan Costa Junior
Roberto Balestra
Luiz Soyer
Naphali Alves de
Souza
Jalles Fontoura
Paulo Roberto Cunha
Pedro Canedo
Lucia Vania
Nion Albernaz
Fernando Cunha
Antonio De Jesus
Oscar Corrêa
Mauricio Campos
Francisco Carneiro
Meira Filho
Marcia Kubitscheck
Aécio De Borba
Bezerra De Melo
Maria Lúcia
Maluli Neto
Carlos Alberto
Gidel Dantas

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Adalto Pereira
Annibal Barcelos
Geovani Borges
Eraldo Trindade
Antonio Ferreira
Luiz Eduardo
Eraldo Tinoco
Benito Gama
Jorge Viana
Angelo Magalhaes
Leur Lomanto
Jonival Lucas
Sergio Brito
Waldeck Ornelas
Francisco Benjamin
Etevaldo Nogueira
João Alves
Francisco Diogenes
Antonio Carlos Mendes
Thame
Jairo Carneiro
Rita Furtado
Jairo Azi
Fabio Baunheitti
Feres Nader

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

Eduardo Moreira
Manoel Ribeiro
Jose Melo
Jesus Tajra
Antonio Carlos Franco
Miraldo Gomes
João Machado
Rollemberg
Wagner Lago
José Carlos Cautinho
Eliel Rodrigues
Max Rosermann
Carlos de Carli
Arnaldo Martins
Mauro Borges
Cesar Cals Neto
Fernando Gomes
Evaldo Gonçalves
Raimundo Gomes
Érico Pegoraro
Francisco Coelho
Albano Franco
Sarney Filho
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").
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
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II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único.
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189.
CAPÍTULO II:
SEÇÃO I:
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º.
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.
CAPÍTULO II:
SEÇÃO I:
PELA APROVAÇÃO:
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º.
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.
SEÇÃO II:
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art.
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, V, VI,
VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II.
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196.

___________________________________________________________________

FASE U

EMENDA:00060 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO GASPAR (PMDB/MA)
Texto:
Suprima-se no art. 165, Letra "C"", a
expressão "Ficando assegurada ao semi-árido do
Nordeste a metade dos recursos destinados à Região"".
Justificativa:
Se o fundo é para investimentos e empreendimentos privados com intenção de gerar empregos, não justifica que só na
região semiárida seja aplicado a metade destes recursos.
De vez que o condicionado imposto no art. 188, Letra “C” é discriminado em relação às demais regiões que necessitam
de oportunidades e empregos.
De outra forma as atribuições dos órgãos regionais de fomento devem assegurar através de seus mecanismos de
políticas e estratégias, uma aplicação dinâmica dos recursos via planos e programas elaborados com a participação da
sociedade. Dessa forma preservar-se o espírito da lei que é o de corrigir disparidades regionais e não acentuadas
internamente na região Nordeste.
Parecer:
O semi-árido nordestino, pelas peculiaridades de clima e solo, além do significativo contingente populacional, justifica
plenamente que o poder público ali atue através de políticas de incentivo fiscal. Aliás, entendemos que não deve ser
indiscriminada a ação governamental, no caso de aplicação de recursos públicos, com o propósito de corrigir
desigualdades de renda entre as regiões.
Votamos, nessas condições, pela rejeição da emenda.
EMENDA:00154 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO)
Texto:
Suprimam-se, no Projeto da Constituição
Federal, do artigo 165, inciso II, e § 2o., nos
termos que seguem:
"Art. 165 - ......................;
II - ... proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.
............................................
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§ 2o. - A nenhuma unidade federada poderá
ser destinada parcela superior a vinte por cento
do montante a que se refere o inciso II, devendo o
eventual excedente ser distribuído entre os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o
critério de partilha nele estabelecido.
Justificativa:
O critério de partilha, ou seja, a proporcionalidade, cria condições de desigualdade e desiquilíbrio entre as unidades que
compõem a Federação, especialmente porque aquelas que não produzirem e, em consequência, não tiverem
exportações de produtos industrializados não participarão do repasse decorrente da arrecadação do IPI pela União. Mais
a má distribuição dos recursos origina migrações internas às áreas mais desenvolvidas, privando as de menor
capacidade econômica da mão-de-obra indispensável ao próprio desenvolvimento local, e deixando as unidades mais
bem aquinhoadas sem estrutura capaz de receber tal excesso migratório. E, pois, do interesse de todas as unidades da
Federação, até mesmo as mais industrializadas, que o Sistema Tributário garanta boa e equitativa distribuição de
recursos entre elas a fim de que seja promovido o equilíbrio socioeconômico nacional. O parágrafo 2°, ademais, é
correlato à contemplação na participação do produto arrecadado com o imposto sobre produtos industrializados, criando
um teto máximo de 20%, o que imporia sérios problemas na economia brasileira, ficando desestimulada a produção em
razão da limitação na participação, pela unidade federativa mais produtiva, da arrecadação do IPI segundo a sua própria
e próspera produtividade.
Parecer:
A emenda, nos termos propostos, parece-nos contraditória.
Propõe que se retire o critério de distribuição do Imposto sobre Produtos Industrializados, com base no valor das exportações. Não aceita, contudo, que se restrinja esse mesmo critério, por entender que desestimulará os Estados
exportadores. Em nosso entender, mais desestímulo haverá, se não prevalecer, como proposto no texto constitucional,
um critério de proporcionalidade. Pela rejeição da emenda.
EMENDA:00630 APROVADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE)
Texto:
Suprima-se a referência a "Territórios", no
inciso I do § 6o. do art. 159 e na letra "a" do
inciso I do art. 165 do Projeto de Constituição B,
e no § 2o. e no inciso II desse parágrafo do art.
39 do respectivo Projeto do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Justificativa:
Com a incorporação do Território de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco e a transformação em Estados dos
demais Territórios, perde sentido a referência a territórios no texto da Constituição. Além disso, o território nada mais
representa que uma autarquia territorial federal, razão por que descabe transferir recursos, provenientes de tributos da
competência da União para entidades que são extensão dela própria.
A transferência, constitucionalmente determinada, de recursos tem o objetivo de assegurar autonomia financeira, de que
depende a autonomia política, que caracteriza a própria União, os Estados e os Municípios e os territórios, vinculados que
são à União, prescindem de autonomia política.
Parecer:
A emenda propõe seja impedida a participação dos Territórios no produto da arrecadação do imposto federal sobre o
ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, bem como nos tributos federais que compõem o Fundo de
Participação dos Estados, mediante as supressões que indica.
Sou pela aprovação, pois entendo que o Território, sendo simples circunscrição administrativa da União, não tem a
autonomia política e financeira que o texto objetiva.
A emenda, pois, aperfeiçoa e dá nitidez ao caráter descentralizador que informa o Projeto.
EMENDA:00707 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MELO (PMDB/AC)
Texto:
Suprima-se do art. 165 Inciso I letra C as expressões:
""em programas de financiamento ao setor
produtivo - através de suas instituições
financeiras de financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de
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desenvolvimento.""
Suprima-se, por correlato, o §10 do art. 39 das Disposições Transitórias.
Justificativa:
O percentual de três por cento que a nova Constituição confere às regiões Norte, Norte e Centro Oeste, já constante da
atual Constituição, configura receita indispensável dos Estados destas regiões. Se mantida a redação que se quer
suprimir, esses recursos passariam para duvidosos “programas de financiamento do setor produtivo” e pior, através de
instituições financeiras, ou seja, bancos suja função e atuação são de outra ordem que não participes do bolo tributário
nacional.
Sem dúvida, esse percentual como integrante das receitas estaduais mecanismo não só da superação das desigualdades
regionais como também de justiça tributária no novo sistema nacional.
Parecer:
A redação do inciso II do art. 165, que entendemos deva ser mantida no texto constitucional, assegura a participação
do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sabidamente mais eficiente em suas ações, a partir de
recursos públicos. Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as diretrizes para a aplicação desses recursos, objetivando
sempre o desenvolvimento daquelas regiões.
Assim sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda.
EMENDA:00933 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL)
Texto:
Suprima-se do art. 165, letra C, do Projeto
de Constituição "B", as seguintes expressões: "de
financiamento ao setor produtivo" e "através de
instituições financeiras de caráter regional."
Justificativa:
A preocupação com a vinculação de recursos para o Nordeste deve levar em conta, primordialmente, a necessidade de
investimentos no setor público em larga escala. O financiamento ao setor produtivo regional já se acha assegurado
através de outras fontes, como os subsídios e incentivos fiscais administrativos pelo organismo regional. O que se
pretende, no caso especifico, é a destinação dos recursos de que trata a letra “c” do art. 15 do texto constitucional em
discussão para a aplicação exclusiva em projetos e programas de interesse social, como forma de minimizar a enorme
dívida social que a nação tem como os nordestinos, principalmente com as camadas mais humildes da região.
Parecer:
A redação do inciso II do art. 165, que entendemos deva ser mantida no texto constitucional, assegura a participação
do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sabidamente mais eficiente em suas ações, a partir de
recursos públicos. Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as diretrizes para a aplicação desses recursos, objetivando
sempre o desenvolvimento daquelas regiões.
Assim sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda.
EMENDA:01048 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO)
Texto:
Suprima-se, na alínea ""c"", do inciso I, do
art. 165, do Projeto de Constituição, as seguintes
expressões: ... ""de funcionamento ao setor
produtivo"2, entre as expressões ""por certo"" e
""das regiões"" e ""através de suas instituições
de caráter regional"", entre as expressões centrooeste e de acordo.
Justificativa:
Se o propósito é persistir na economia de mercado é chegada a hora de pensar em capitalismo adulto. O texto como
posto, dá prosseguimento à política paternalista de subsidio ao setor privado, que, em nosso país, revelou-se danosa,
além de ter se transformado em pretexto para a mais desbragada corrupção. São conhecidos os escândalos dos desvios
de recursos dos fundos de fomento para investimentos no setor imobiliário, bem como para a aplicação no sistema
financeiro.
Parecer:
A redação do inciso II do art. 165, que entendemos deva ser mantida no texto constitucional, assegura a participação
do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sabidamente mais eficiente em suas ações, a partir de
recursos públicos. Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as diretrizes para a aplicação desses recursos, objetivando
sempre o desenvolvimento daquelas regiões.
Assim sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda.
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EMENDA:01218 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Suprimam-se as seguintes expressões do
Artigo 165, Inciso I, letra C:
"De financiamento ao Setor Produtivo"... e
"através de suas Instituições Financeiras de
caráter regional".
Justificativa:
Não cabe vincular ao meio empresarial a aplicação dos 3% (três por cento) do Imposto de Renda e do IPI. Esses
recursos, para atenderem a uma finalidade efetivamente coletiva, pública e social devem ser aplicados em investimentos
do Setor Público, e não do Setor Privado, como resulta da redação da alínea.
Parecer:
A redação do inciso II do art. 165, que entendemos deva ser mantida no texto constitucional, assegura a participação
do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sabidamente mais eficiente em suas ações, a partir de
recursos públicos. Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as diretrizes para a aplicação desses recursos, objetivando
sempre o desenvolvimento daquelas regiões.
Assim sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda.

___________________________________________________________________

FASE W

EMENDA:00015 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CÉSAR MAIA (PDT/RJ)
Texto:
Dar a seguinte redação ao é 1o:
"§ 1o. - Para efeito do cálculo da entrega a
ser efetuada,......."".
Justificativa:
Se não for assim os Estados e Município perderão o direito que tem desde 1980 de ficar com o imposto de renda na fonte
como receita suas.
EMENDA:00044 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELSON AGUIAR (PDT/ES)
Texto:
Onde se lê:
"A União entregará:""
Leia-se:
"É dever da União entregar:""
Justificativa:
Precisamos de uma Constituição afirmativa e precisa, na linguagem. Entregará, no meu modo de ver, torna o dispositivo
sem força.
EMENDA:00453 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do artigo 159 do Projeto de
Constituição "C" a seguinte redação:
"Para efeito de cálculo do montante a ser entregue
de acordo com o disposto no inciso I, se excluirá,
do produto da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza, a parcela
pertencente aos Estado, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos termos dos artigos 157, I, e 158, I."
Justificativa:
O objetivo da proposta é compatibilizar o preceito contido no “caput” do artigo com redação dada ao § 1°, já que naquele
há menção a “servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”, enquanto nesse se
faz referência apenas a “servidores da administração direta”. Impõe-se, por tanto, a correção, cuja natureza é,
inequivocamente, de caráter redacional.
EMENDA:00489 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Substitua-se a parte inicial do § 1o. do art. 159
pela seguinte expressão:
"Art. 159 ........................................
§ 1o. Para efeito de cálculo do montante a ser
entregue de acordo com o previsto no inciso I, ..
§ 2o. ............................................
§ 3o. ............................................
Justificativa:
Não se pretende qualquer alteração no conteúdo substantivo do dispositivo apontado.
Entendemos, sim, haja uma clara incorreção na sua redação.
Com efeito, calculam-se valores que deverão ser entregues, não se calculam entregas.
O cálculo a que alude o dispositivo refere-se ao montante objeto da entrega ali prevista.
Deve-se, portanto, adequar o texto ao seu real sentido, eliminando-se a impropriedade apontada.
EMENDA:00652 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB)
Texto:
Art. 159 II - Diga-se:
do montante da arrecadação do imposto
instituído no art. 153, inciso IV, dez por cento
aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.""
Justificativa:
Emenda sem justificação.
EMENDA:00676 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo:
"§ 1o. - Para efeito do cálculo do montante a
ser entregue de acordo com o previsto no inciso I,
não será considerada na arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza a parcela
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deste pertencente aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts.
157, I, e 158, I:""
Justificativa:
A proposta visa aprimorar a técnica redacional, sem afetar o conteúdo do dispositivo, tornando mais claro que o imposto
retido por Estado e Municípios não será computado no montante de recursos a ser distribuído através dos fundos de
participação.
EMENDA:00774 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE MEDAUAR (PMDB/BA)
Texto:
Substitua-se a parte inicial do § 1o. do art. 159
pela seguinte expressão.
"Art. 159. ......................................
§ 1o. Para efeito de cálculo do montante a ser
entregue de acordo com o previsto no inciso I,
§ 2o. ............................................
§ 3o. ............................................
Justificativa:
Não se pretende qualquer alteração no conteúdo substantivo do dispositivo apontado.
Entendemos, sim, haja uma clara incorreção na sua redação.
Com efeito, calculam-se valores que deverão ser entregues, não se calculam entregas.
O cálculo a que alude o dispositivo refere-se ao montante objeto da entrega ali prevista.
Deve-se, portanto, adequar o texto ao seu real sentido, eliminando-se a impropriedade apontada.

___________________________________________________________________

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 159 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional].
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.

