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 Panorama do processo constituinte 

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

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

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 
atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles 
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 
 
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de recursos 
ao pagamento de seus créditos.  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:08026 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO E OS ESTADOS REPASSEM, AUTOMATICAMENTE, NO ATO  
DO RECOLHIMENTO, AS PARCELAS DOS IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS  
DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas está disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 21 - As destinações previstas nesta Constituição, independentemente da sua 

forma, serão calculadas sobre a receita bruta dos impostos e serão automaticamente 

colocadas à disposição das pessoas jurídicas destinatárias.  

§ 1º - Salvo disposição em contrário desta Constituição, é vedada a vinculação dos 

recursos, correspondentes às destinações, a qualquer fundo ou despesa, ainda que 

por intermédio de adicional de imposto devido.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 21 - O cálculo das participações previstas nesta Seção será efetuado sobre a 

receita bruta dos impostos, excluídas as restituições e a parcela de arrecadação de 

que trata o § 1º do artigo 19.  

§ 1º - É vedada qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos de que trata 

este artigo.  

§ 2º - Salvo disposição em contrário desta Constituição, é vedada a vinculação dos 

recursos, correspondentes às destinações, a qualquer fundo ou despesa, ainda que 

por intermédio de adicional de imposto devido. 

[...] 

  

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

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

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

partir da p. 96.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 21 - É vedada qualquer condição ou restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta Seção, a Estados, Distrito Federal e Municípios. 

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

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

comissão 

Art. 22 - 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. 

 

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/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 284 - 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. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 279 - 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. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 182 - 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.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo não impede a União de condicionar a 

entrega de recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios, ao pagamento de seus 

créditos em relação a essas pessoas jurídicas e respectivas entidades da 

administração indireta. 

 

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

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 189. É vedada qualquer condição ou restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta seção, a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, neles 

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a União de condicionar a 

entrega de recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios, ao pagamento de seus 

créditos em relação a essas pessoas jurídicas e respectivas entidades da 

administração indireta. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02042, art. 189. 

 

Requerimento de fusão de emendas alterando o parágrafo único. O texto da fusão 

foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 21/4/1988, a partir da 

p. 9718. 

 

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

2º) 

Art. 166. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.  

Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de 

recursos ao pagamento de seus créditos. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o parágrafo único, conforme 

quadro comparativo, volume 298, página 183. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.  

Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de 

recursos ao pagamento de seus créditos. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 

recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/229anc21abr1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
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neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.  

Parágrafo único. Essa vedação não impede a União de condicionar a entrega de 

recursos ao pagamento de seus créditos. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00210 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:   

   Modificar a redação do artigo 21, caput, e incluir parágrafo:  
"As destinações previstas nesta Seção,  
independente de sua forma, serão calculadas sobre  
a receita bruta dos impostos, sendo vedado  
condicionar a distribuição, repasse ou a entrega  
do produto apurado à prévia liquidação de dívidas  
ou obrigações anteriores do ente credor, ou de  
seus órgãos da administração indireta.  
§ Incidirá em crime de responsabilidade a  
autoridade que retiver, por mais de trinta dias, a  
entrega do produto da arrecadação dos impostos  
referidos nesta Seção.  
Justificativa: 

Inicialmente, a modificação do texto do "caput" do art. 21 se impõe. Certo, a prática de atos na administração 
pública há de ter sempre um agente responsável, máxime quando se trata de arrecadação, contabilização e 
destinação da receita pública. Tais atos não se operam "automaticamente".  
Outro empecilho à distribuição dos numerários é o que se prende ao recolhimento da arrecadação de tributos ou 
à liquidação de dívida por parte dos Estados e dos Municípios, e bem assim a sua sujeição à apresentação de 
normas sobre aplicação desses recursos, restrições essas que ferem os princípios do sistema federativo. 
A natureza, finalidade e objetivo dos tributos, bem assim de participações vinculadas de recursos públicos, como 
princípio geral, não podem sujeitar a sua entrega ao cumprimento de obrigações especificas, ou à compensação 
com débitos anteriores, ainda que da mesma natureza. A regra proposta, além de reforçar o princípio no texto 
constitucional, visa inibir a criação, pelo legislador ordinário, de tais condicionamentos, incompatíveis com o 
interesse público e com as necessidades - que tais recursos visam atender. 
De outro lado, tem sido também ponto crítico, para os Estados e Municípios, o repasse dos quantitativos 
pertinentes à distribuição da arrecadação prevista na Lei Maior. 
A Constituição vigente prescreve prazo de trinta dias para a transferência dos recursos, sujeitando às 
autoridades arrecadadoras a pena de demissão no caso de retenção de tais quantitativos (art. 24, § 3o). 
A prática tem demonstrado que as autoridades responsáveis pela arrecadação ficam sempre na dependência de 
autorização ou liberação por parte da autoridade maior, ou seja, do Chefe do Poder Executivo (da União ou dos 
Estados) ou dos Ministros ou Secretários de Estado. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Parece-nos, pois, que se deva realmente definir a responsabilidade de quem a tem na liberação dos recursos, 
bem como estabelecer condições que efetivamente permitam a transferência a curto prazo. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0210-3  
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, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas 
econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00211 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 21 do anteprojeto  
constitucional a seguinte redação:  
"Art. 21 As destinações previstas nesta  
Constituição, independentemente da sua forma,  
calculadas sobre a receita bruta dos impostos e  
colocadas à disposição das pessoas jurídicas  
destinatárias até o último dia do mês subsequente  
ao da correspondente arrecadação." 
Justificativa: 

O termo "automaticamente" na redação do citado dispositivo é impróprio, por carecer da necessária precisão  
jurídica. 
Na prática, sempre que a autoridade fiscal alegasse razão de força maior, ficaria o ente destinatário sem o 
devido respaldo jurídico para reivindicar o recebimento do que lhe seria devido. 
Deve a Carta fixar um prazo determinado para a realização dos repasses de receitas tributárias, sob pena de 
deixar desprotegidos os destinatários desses recursos, ante a inocuidade da redação atual. 
Nesse sentido, sugere-se por termo final o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, por entender que 
atende às possibilidades e aos interesses de ambas as partes. 
Com efeito, o termo "coisa móvel corpórea", pela sua abrangência, descarta as filigranas jurídicas que cercam a 
distinção de mercadoria, como bem posto no comércio, de bem de uso ou consumo próprio do contribuinte. 
Isto posto, a substituição do termo "mercadoria" por "coisa móvel corpórea" além de evitar dúvidas quanto à 
incidência desse imposto, tem o mérito de eliminar a especificação contida no item I do art. 6º, de todo 
indesejável no texto constitucional. 
Por outro lado, a locação mercantil também deveria figurar como fato tributável, inclusive, no Anteprojeto 
proposto pela Comissão de Reforma Constitucional, não devendo o presente Anteprojeto passar ao largo de fato 
econômico claramente tributável, nele não especificamente contemplado. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0211-1  
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 ao 
disciplinamento da matéria, 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:00283 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:   

   O art. 21 passa a ter a seguinte redação:  
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"Art. 21. As destinações previstas nos  
artigos 18, 19 e 20 serão calculadas sobre a  
receita bruta dos impostos.  
§ 1o. É vedada qualquer restrição ou condição  
ao emprego dos recursos de que trata este artigo.  
§ 2o. Cabe à Lei Complementar:  
I - dispor sobre os critérios de rateio das  
destinações previstas no art. 19, prazos e forma de  
pagamento, tendo em vista promover o equilíbrio  
sócio-econômico entre e Municípios;  
II - regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação  
das destinações previstas no art. 1o., item I;  
III - regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Municípios, ao qual caberá  
acompanhar o cálculo e a liberação das destinações  
previstas no art. 19, item II;  
§ 3o. (mantida a redação do projeto original);  
§ 4o. (mantida a redação do projeto original)." 
Justificativa: 

A nova redação dada ao artigo 21 visa dar maiores garantias de rápido e efetivo repasse de recursos ao atribuir 
à lei complementar a definição de prazos e formas de pagamento. 
O parágrafo 19 do artigo 21 do anteprojeto, em bora vedando a vinculação de recursos, abre possibilidade que 
isso venha a ocorrer em outro capítulo dessa Constituição. A nova redação proposta pela emenda fortalece a 
autonomia na utilização dos recursos vedando qualquer restrição ou condição em emprego dos mesmos. 
Nos itens II e III do parágrafo 29 do artigo21 a emenda amplia as funções dos Conselhos de Representantes 
atribuindo-lhes a importante tarefa de acompanhar a liberação dos recursos. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0283-9  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, tornando-o mais preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00361 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do art. 21 do anteprojeto da  
Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas a seguinte redação:  
"Art. 21. ..................................  
§ 1o. Salvo disposição em contrário desta  
Constituição é vedada a vinculação dos recursos,  
correspondentes às destinações:  
1) a qualquer fundo ou despesa, ainda que por  
intermédio de adicional de imposto devido;  
2) a reservas ou provisões de qualquer natureza." 
Justificativa: 

A livre possibilidade de se instituírem reservas ou provisões relativamente as destinações de recursos de 
natureza tributária compromete, na sua essência, os critérios que nortearão a distribuição desses recursos, vez 
que, na prática, poderão anular as diretrizes que orientam tais critérios. 
Desse nodo faz-se necessário impedir o recurso da criação legal de tais reservas, preservando-se assim, os 
objetivos constitucionais. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0361-4  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
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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 ao item 1), 
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:00424 PARCIALMENTE APROVADA 
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. 21. As destinações previstas nesta  
Constituição, independentemente de sua forma, serão:  
I - Calculadas sobre a receita dos impostos,  
deduzido os incentivos fiscais e quaisquer outros  
benefícios fiscais, bem como as restituições;  
II - Automaticamente colocadas à disposição  
das pessoas jurídicas destinatárias.  
§ 1o. Salvo disposição em contrário desta  
Constituição, é vedada a vinculação de receita a  
qualquer órgão, fundo ou despesa, ainda que por  
intermédio de adicional de imposto devido.  
§ 2o. Cabe à lei complementar:  
I - Estabelecer os termos em que serão  
rateados os recursos dos fundos de que trata o  
item I do art. 19, tendo em vista promover o  
equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;  
II - Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
ao qual caberá acompanhar o cálculo das quotas do  
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
III - Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Municípios, ao qual caberá  
acompanhar o cálculo das quotas no Fundo de  
Participação dos Municípios.  
§ 3o. O Tribunal de Contas da União, ouvido o  
Conselho de Representantes dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como o Conselho de  
Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo  
das quotas relativas aos respectivos Fundos de  
Participação." 
Justificativa: 

O critério de distribuição estabelecido no projeto da Comissão é ousado e generoso, todavia, apresenta 
dificuldades operacionais, posto que não ficou esclarecido se o cálculo da média é realizado numa base anual, 
semestral ou mensal. 
Por outro lado, ela inflexibiliza a capacidade de adaptação a novas realidades, uma vez que está fixada ao nível 
da constituição. 
Ademais, ela desincentiva incrementos de arrecadação que possam elevar a receita de determinados Estados 
acima da média, induzindo uma acomodação na captação da receita tributária própria. 
Nessa linha, pode penalizar Estados que situam ligeiramente acima da média, premiar outros que estejam pouco 
abaixo dessa média, criando situações absurdas. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0424-6  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes traçados para a 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às alterações referentes à dedução das 
restituições, 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. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   
   EMENDA:00339 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição da Receita  
Art. 21. As destinações previstas nesta  
Constituição, independentemente de sua forma, serão:  
I - Calculadas sobre a receita dos impostos,  
deduzidos os incentivos fiscais e quaisquer outros  
benefícios fiscais, bem como as restituições;  
II - Automaticamente colocadas à disposição  
das pessoas jurídicas destinatárias.  
§ 1o. Salvo disposição em contrário desta  
Constituição, é vedada a vinculação de receita a  
qualquer órgão, fundo ou despesa, ainda que por  
intermédio de adicional de imposto devido.  
§ 2o. Cabe à Lei Complementar:  
I - Estabelecer os termos em que serão  
rateados os recursos dos fundos de que trata o  
item I do artigo 19, tendo em vista promover o  
equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;  
II - Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
ao qual caberá acompanhar o cálculo das quotas do  
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
III -Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Municípios, ao qual caberá  
acompanhar o cálculo das quotas no Fundo de  
Participação dos Municípios.  
§ 3o. O Tribunal de Contas da União, ouvido o  
Conselho de Representantes dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como o Conselho de  
Representantes dos Municípios efetuará o cálculo  
das quotas relativas aos respectivos Fundos de Participação. 
Justificativa: 

Pretende-se com esta emenda instituir maior segurança nos mecanismos de distribuição da receita tributária na 
Constituição. 
Com efeito, prevê-se, como base para o cálculo das destinações, a arrecadação líquida do tributo, vale dizer, 
deduzindo-se os incentivos fiscais e quaisquer outros benefícios fiscais, bem como as restituições. 
A sistemática de adoção de uma base de cálculo bruta evidencia uma preocupação apenas financeira de 
participar, mediante rateio num determinado "quantum" inflado, que não corresponde `s realidade da 
arrecadação efetiva. 
Por outro lado, a tese da base bruta reflete uma despreocupação com a finalidade extrafiscal, posto que ignora 
os incentivos e isenções já utilizados com finalidades de promover o desenvolvimento econômico, a melhoria da 
distribuição da renda, o equilíbrio da conjuntura, a superação de desequilíbrios regionais e setoriais, etc. 
As renúncias que eles encerram servem, pois, ao atingimento de determinados fins, e dificilmente seriam 
mantidos, se for mantido o critério da receita bruta, que permite o artificialismo de se computar, para o cálculo 
das participações, aquilo que é meramente virtual. 
Por outro lado, a presente definição propicia se considere como objeto do cálculo das destinações a quantia 
efetivamente arrecadada, que corresponde a disponibilidade real de recursos. 
Daí, a preocupação de se abaterem as restituições, que não correspondem ao conceito de receita tributária, eis 
que se restitui o que foi pago indevidamente, e portanto, não pode consistir tributo, nem compor valor para 
apuração de participações. 
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 
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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:01113 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Os §§ 1o. e 2o. do artigo 21 são suprimidos e  
passam a ter a seguinte redação:  
§ 1o. É vedada a imposição de qualquer  
condição, restrição ou vinculação à entrega ou ao  
emprego dos recursos recebidos por Estados e  
Municípios nos termos desta seção. 
Justificativa: 

A emenda elimina a possibilidade de, em outra parte da Constituição, estabelecer condições para o uso 
autônomo dos recursos por estados e, municípios. Com isto dá-se garantias de que não serão repetidos os 
malefícios causados pela prática das vinculações que ferem a autonomia federativa dos governos subnacionais 
e impedem que o planejamento da alocação de recursos obedeça as peculiaridades locais e regionais. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da Subcomissão "Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00203 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   

   O art. 21 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 21 - A União repassará as quotas-partes  
devidas aos Estados e Municípios, no prazo não  
superior a 45 dias do recebimento do tributo.  
Parágrafo Único - Praticará crime de  
responsabilidade a autoridade competente que  
descumprirá o disposto no "caput" deste artigo. 
Justificativa: 

A presente emenda pretende garantir aos Estados e Municípios o repasse em tempo hábil, das quotas-partes 
dos tributos federais a que têm direito. 
A defasagem entre as datas de recolhimento dos tributos e o repasse para essas unidades da federação, tem 
sido significativo e objeto de permanente preocupação e protestos. 
Por se tratar de matéria de alto significado, procuramos associar o seu descumprimento à prática de crime de 
responsabilidade. 
Parecer:   

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

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:09228 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 279  
Acrescente-se o parágrafo único ao Art. 279.  
Parágrafo único - A União e os Estados  
repassarão automaticamente no ato do recolhimento  
as parcelas aos impostos federais e estaduais  
devidos aos municípios. 
Justificativa: 

Não se concebe nos dias de hoje a demora excessiva que a União e os Estados usam na devolução dos 
impostos federais e estaduais, tais como o I.C.M. e I.P.I., devidos aos Municípios. Estes tributos, essenciais à 
vida das Prefeituras fazem longas e demoradas "viagens" aos cofres federais e estaduais e quando voltam em 
forma de quotas já estão totalmente corroídos pela desvalorização. 
Parecer:   

   Pela rejeição, em função do tratamento dispensado à questão, no Projeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21036 PREJUDICADA 
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. 215.  
O art. 215 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"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: 

A presente emenda tem por objetivo a inclusão dos Territórios Federais, na redação de outra emenda relativa ao 
art.213, também apresentada. 
Parecer:   

   Busca a emenda incluir os territórios na Vedação contida no artigo 215.  
Não estando os territórios incluídos na participação não devem ser incluídos na Vedação do artigo 215 do 
substitutivo.  
Pela prejudicialidade.   
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   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 a 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: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:31883 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Ao artigo 215 do Projeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 215 - É vedada qualquer condição ou  
restrição à entrega e ao emprego dos recursos  
atribuídos, nesta Seção, a Estados, Territórios,  
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Distrito Federal e Municípios, neles compreendidos  
adicionais e acréscimos relativos a impostos." 
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 de agosto passado, 
subscreveram a “Carta de Canela”. 
Parecer:   

   Visa a emenda incluir os territórios na vedação contida no artigo 215.  
Sendo a União que administra e fornece recursos aos Territórios Federais, eles não devem participar do Fundo 
de Participação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34309 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   

   Título VII  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Art. 193 - 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:  
a) Vinte e um inteiros e cinco décimos por  
cento ao Fundo de Participação dos Estados,  
Distrito Federal e Territórios.  
c) dois por cento para financiamento de  
investimentos 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. - ........................ 
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§ 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  
199, criar imposto excluindo o estadual  
anteriormente instituído, cinquenta por cento do  
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. 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 Territórios, no campo tributário, no lugar que, 
constitucionalmente lhes foi deferido. 
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 devidos aos Estados. 
A inserção dos Territórios no Capítulo dos Tributos, na mesma posição que os Estados, é providência que se 
impõe, com o objetivo de evitar retrocessos institucionais, incompatíveis com propósitos de autonomia, 
descentralização e promoção de 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:34440 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
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.  
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Art. 213 - A União entregará:  
I -  
a) 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. 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 Territórios, no campo tributário, no lugar que, 
constitucionalmente lhes foi deferido. 
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 devidos aos Estados. 
A inserção dos Territórios no Capítulo dos Tributos, na mesma posição que os Estados, é providência que se 
impõe, com o objetivo de evitar retrocessos institucionais, incompatíveis com propósitos de autonomia, 
descentralização e promoção de 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. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 189  
Acrescente-se o parágrafo 2o. ao Art. 189.  
§ 2o. A união e os Estados repassarão  
automaticamente no ato do recolhimento as parcelas  
dos impostos federais e estaduais devidos aos municípios. 
Justificativa: 

Não se concebe nos dias de hoje a demora excessiva que a União e os Estados usam na devolução dos 
impostos federais e estaduais, tais como o I.C.M. e I.P.l.. devidos aos municípios. Estes tributos, essenciais à 
vida das Prefeituras fazem longas e demoradas "viagens" aos cofres federais e estaduais e quando voltam em 
forma de quotas já estão totalmente corroídos pela desvalorização. 
Parecer:   

   A Emenda em exame acrescenta parágrafo ao artigo 189 do Projeto, para determinar que a União e os 
Estados repassem automaticamente, no ato do recolhimento, as parcelas dos impostos federais e estaduais 
devidos aos municípios, sob o argumento de que os atrasos hoje verificados em tais transferências, na forma de 
quotas, acarretam, pela desvalorização, a corrosão dos valores correspondentes.  
Em primeiro lugar, deve-se considerar que a arrecadação dos impostos estaduais e federais é efetuada, em 
regra geral, pela rede bancária autorizada, que, caso acolhida a Emenda, ficaria responsável pelos cálculos do 
repasse automático pretendido, dificultando e sobrecarregando as atividades de conferência, controle e 
acompanhamento dos recolhimentos efetuados.  
Além disso, impediria que as transferências intergovernamentais de recursos operassem em favor da eliminação, 
ou pelo menos redução, das desigualdades intermunicipais e regionais na distribuição da renda nacional, que é 
um dos objetivos do Sistema Tributário proposto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01391 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   Suprimir o parágrafo único do artigo 189 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

O dispositivo autoriza a União Federal a condicionar, a seu critério, a entrega de recursos a Estados, 
D. Federal e Municípios ao pagamento de seus créditos em relação a essas pessoas jurídicas. 
Essa restrição, cometida à discrição da União, evidentemente significa um retrocesso na via de descentralização 
de recursos e poderes, alvo que a Constituinte vem perseguindo denodadamente. 
Trata-se de medida que fere abertamente os princípios do sistema federativo e, por tal, não deveria ser mantida. 
A natureza, finalidade e objetivo das participações nas receitas tributárias, que integram a receita dos entes 
beneficiados, inadmitem esse condicionamento, claramente incompatível com o interesse público e com a 
qualificação das necessidades que eles visam a atender. 
Parecer:   

   Pretende a Emenda seja suprimido o parágrafo único do artigo 189, que permite à União condicionar a entrega 
de recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios, ao pagamento de seus créditos em relação a essas 
entidades político administrativas.  
Em que pesem as razões invocadas, entendemos justo o condicionamento da mencionada entrega, porquanto 
tais pessoas jurídicas devem cumprir os compromissos que assumirem entre si. Achamos que tal procedimento 
pode até revigorar o sistema federativo, ao invés de abalá-lo ou enfraquecê-lo, porque está assente no respeito 
às obrigações recíprocas entre a União, os Estados, o Distrito federal e os municípios.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:02042 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VI 
Dê-se ao Título VI do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VI 
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
[...] 
SEÇÃO VI 
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 
[...] 
Art. 189. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, neta 

Seção, a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 
impostos.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a União de condicionar a entrega de recursos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, ao pagamento de seus débitos vencidos, contraídos junto a essas pessoas 
jurídicas e respectivas entidades da administração indireta. 
[...] 

 

Assinaturas 

1. Gilson Machado  

2. Luiz Marques 

3. Orlando Bezerra  

4. Furtado Leite 

5. Roberto Torres  

6. Arnaldo Faria de Sá 

7. Sólon Borges dos Reis 

8. Ézio Ferreira  

9. Sadie Hauache  

10. José Sutra 

11. Carrel Benevides  

12. Joaquim Sucena 

13. José Tinoco  

14. Siqueira Campos 

15. Aluizio Campos 

16. Eunice Michiles 

17. Samir Achôa  

18. Maurício Nasser 

19. Mauro Sampaio  

20. Stelio Dias 

21. Airton Cordeiro  

22. José Camargo 

23. Mattos Leão 

24. João Castelo 

25. Guilherme Palmeira 

26. Carlos Chiarelli 

27. Ismael Wanderley 

28. Antonio Câmara  

29. Henrique Eduardo 

Alves 

30. Francisco Dornelles  

31. Simão Sessim 

32. Expedito Machad,O 

33. Manoel Viana  

34. Amaral Netto 

35. Antonio Salim Curiati 

36. José Luiz Maia 

37. Carlos Virgílio 

38. Mario Bouchardet 

39. Melo Freire  

40. Leopoldo Bessone 

41. Aloisio Vasconcelos  

42. Messoas Gois 

43. Daso Coimbra 

44. João Rezek 

45. Roberto Jefferson 

46. João Menezes  

47. Vingt Rosado 

48. Cardoso Alves  

49. Paulo Roberto  

50. Lourival Baptista 

51. Rubem Branquinho  

52. Cleonâncio Fonseca  

53. Bonifácio de Andrada 

54. Agripino de Oliveira 

Lima 

55. Narciso Mendes 

56. Mancondes Gadelha 

57. Mello Reis 

58. Arnold Fioravante 

59. Jorge Arbage  

60. Chagas Duarte 

61. Álvaro Pacheco 

62. Felipe Mendes 

63. Alysson Paulinelli 

64. Aloisio Chaves 

65. Sotero Cunha 

66. Gastone Righi 

67. Dirce Tutu Quadros 

68. José Elias Murad 

69. Mozarildo Cavalcante  

70. Flávio Rocha 
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71. Mauro Miranda 

72. Gustavo de Faria 

73. Flavio Palmier da 

Veiga 

74. Gil Cesar  

75. João da Mata 

76. Dionisio Hage 

77. Leopoldo Peres 

78. José Egreja  

79. Ricardo Izar 

80. Afif Domingos 

81. Jayme Paliarin 

82. Delfin Netto 

83. Farabulini Junior 

84. Fausto Rocha 

85. Nyder Barbosa 

86. Pedro Ceolin 

87. José Lins 

88. Homero Santos 

89. Chico Humberto  

90. Osmudo Rebouças 

91. José Mendonça Bezerra  

92. José Lourenço  

93. Vinicius Cansanção 

94. Ronaro Corrêa  

95. Paes Landim 

96. Alerico Dias 

97. Missa Demes 

98. Jesse Freire  

99. Gandi Jamil 

100. Alexandre Costa 

101. Albérico Cordeiro  

102. Iberê Ferreira 

103. José Santana de 

Vaconcelos  

104. Chistovam Chiaradia 

105. Rosa Prata  

106. Mario De Oliveira  

107. Silvio Abreu  

108. Luiz Leal 

109. Genesio Bernardino 

110. Alfredo Campos  

111. Virgilio Galassi 

112. Theodoro Mendes 

113. Almilcar Moreira 

114. Oswaldo Almeida  

115. Ronaldo Carvalho  

116. José Freire  

117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  

168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  

179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  

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  
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215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 

 

 
Justificativa:   

   Ainda que possam ocorrer discordâncias neste ou naquele ponto, não é possível deixar de reconhecer as virtudes e a 
coerência do texto oferecido ao Plenário, que, emanado da Comissão Temática que o elaborou, não chegou a ser 
desvirtuado.  
Tendo permanecido basicamente o mesmo, restaram apenas algumas arestas a serem apoiadas, principalmente com o 
objetivo de não fazer com que o sistema tributário corra o risco de tornar-se fonte de exações incompatíveis com a 
necessidade de manter a capacidade de investimento e o estímulo para empreender, e progredir, do contribuinte. 
Parecer:   

   CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 171 ("caput"), incisos I e II, §§ 1º e 2º; Art. 172 ("caput") incisos I, II e III, alíneas "a", “b" e "c"; Art. 
173 ("caput"); Art. 174 (“caput") e seu Parágrafo único; Art. 175 ("caput"), § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II; Art. 176 
("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso 111 do Art. 171. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 177 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; inciso IV; 
Art. 178 ("caput"), incisos I e II, alíneas "a", "b", "c" e "d", §§ 1º, 2º e 3º; Art. 179 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 180 ("caput"); 
Art. 181 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 177 (Emenda n 2 1814-9, Cid Carvalho). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 182 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, §§ 1º, 2º e 3º , incisos I e II, §§ 4º , 5º e 6º; Art. 183 
("caput"). 
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. 
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SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo único, incisos I e 
II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III 
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art. 
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196. 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 160 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.  

 


