
 

 

  

Art. 161 
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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. 161. Cabe à lei complementar: 

      I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I; 

      II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 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 arts. 157, 158 e 159. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões específicas sobre a matéria. 

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 - ........................  

[...] 

§ 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 no 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 Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será distribuído 

exclusivamente às unidades federadas cuja receita tributária própria, por habitante, 

seja inferior à média dessa receita no território nacional.  

§ 4º - 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 Fundo de 

Participação. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 21 - ......................... 

[...] 

§ 3º - Cabe à lei complementar:  

I - dispor sobre os prazos e a forma das participações previstas no artigo 19, bem 

assim sobre os respectivos critérios de rateio, tendo em vista promover o equilíbrio 

sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, respeitado, quanto ao Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal, o disposto no § 4º deste artigo;  

II - regular a criação do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações 

previstas no artigo 19, de seu interesse;  

III - regular a criação do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual caberá 

acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no artigo 19, de seu 

interesse.  

§ 4º - O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal será distribuído 

exclusivamente às unidades federadas cuja "renda per capita" seja inferior à 

nacional.  

§ 5º - O Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o Conselho de 

Representantes dos Estados e do Distrito Federal, bem como o Conselho de 

Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos 

respectivos Fundos de Participação. 

 

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

de Receitas, a votação do anteprojeto do relator. 
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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: 30.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 21 - ......................... 

§ 1º - Cabe à lei complementar:  

I - dispor sobre os prazos e a forma das participações previstas no art. 20 e sobre 

os respectivos critérios de rateio, tendo em vista promover maior equilíbrio sócio-

econômico entre Estados e entre Municípios, respeitado, quanto ao Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal, o disposto no § 2º deste artigo;  

II - regular a criação do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações 

previstas no art. 20, de seu interesse;  

III - regular a criação do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual 

caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no art. 20, 

de seu interesse.  

§ 2º - Na distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal, vinte por cento serão destinados exclusivamente às unidades 

federadas cuja "renda per capita" seja inferior à nacional.  

§ 3º - O Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o Conselho de 

Representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de Representantes 

dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos respectivos Fundos de 

Participação.  

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 23 - Cabe a lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no item I do § 2º do art. 19;  

II - estabelecer normas em relação à entrega dos recursos de que trata o art. 20, 

especialmente, sobre os critérios de rateio dos Fundos previstos no seu item I, que 

serão distribuídos com o objetivo de promover o equilíbrio sócio-econômico entre 

Estados e entre Municípios;  

III - regular a criação do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações 

previstas no art. 20, de seu interesse; e  

IV - regular a criação do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual 

caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no art. 20, 

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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de seu interesse.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o Conselho 

de Representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de 

Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos 

respectivos Fundos de Participação. 

 

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. A discussão e votação da 

emenda 867 tem início na p. 351.  

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. 285 - Cabe a lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no item I do § 2º do art. 281;  

II - estabelecer normas em relação à entrega dos recursos de que trata o art. 282, 

especialmente, sobre os critérios de rateio dos Fundos previstos no seu item I, que 

serão distribuídos com o objetivo de promover o equilíbrio sócio-econômico entre 

Estados e entre Municípios;  

III - regular a criação do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações 

previstas no art. 282, de seu interesse; e  

IV - regular a criação do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual 

caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no art. 282, 

de seu interesse.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o Conselho 

de Representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de 

Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos 

respectivos Fundos de Participação.  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 280 - Cabe a lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no item I do § 2º do art. 276;  

II - 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 sócio-econômico entre 

Estados e entre Municípios;  

III - regular a criação do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, ao qual caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações 

previstas no art. 277, de seu interesse; e  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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IV - regular a criação do Conselho de Representantes dos Municípios, ao qual 

caberá acompanhar o cálculo e a liberação das participações previstas no art. 277, 

de seu interesse.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União, anualmente, ouvido o Conselho 

de Representantes dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de 

Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo das quotas referentes aos 

respectivos Fundos de Participação. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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 211 e 212.  

Parágrafo único - O Tribunal de Contas da União, efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos respectivos Fundos de Participação. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 183 - Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no inciso I do parágrafo único do 

artigo 180;  

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 181, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos Fundos previstos no seu inciso 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 179, 180 e 181.  

Parágrafo único - O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos Fundos de Participação referidos no inciso II.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 190. Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 187, parágrafo único, I;  

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 188, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 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 
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liberação das participações previstas nos artigos 186, 187 e 188.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos fundos de participação referidos no inciso II. 

 

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. 190. 

 

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

2º) 

Art. 167. Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 164, parágrafo único, I;  

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 165, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos no seu inciso 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 arts. 163, 164 e 165.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos fundos de participação referidos no inciso II. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 161. Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;  

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 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 arts. 157, 158 e 159.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o parágrafo único: troca 

da palavra ‘referidos’ pela expressão ‘a que alude’.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

18. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 161. Cabe à lei complementar:  

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, 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. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 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 arts. 157, 158 e 159.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas 

referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00019 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 21, § 3o.:  
"O Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal será distribuído exclusivamente  
às unidades federadas cuja renda per capita,  
medida a partir do Produto Regional Bruto, for  
igual ou inferior à média da Renda per capita  
nacional, medida a partir do Produto Interno Bruto." 
Justificativa: 

Este percentual funcionará apenas como margem de segurança aos Estados que serão prejudicados com a 
reforma proposta, muitos dos quais iniciando seu processo de desenvolvimento industrial.  
A possibilidade de não se obter recursos financeiros mediante a tributação sobre mercadorias produzidas no 
próprio estado pode funcionar como um desestímulo ao processo de acumulação do capital técnico, estimulando, 
de outra parte, as atividades puramente comerciais através da instalação de nova divisão interna de trabalho.  
A regra geral atualmente é de 15 para 17, nas transações interestaduais e internas, as quais poderiam passar 
para algo em torno de 4 para 17%, respectivamente, como teto mínimo. 
Diga-se, também, que os países desenvolvidos que adotam o critério do destino, para cobrança do imposto, já 
possuem uma sólida estrutura interna de movimentação de mercadorias e serviços compensando-se a não 
tributação de mercadorias que saem com os tributos referentes à entrada de outras tantas mercadorias. Ou seja, 
são economias de estruturas semelhante e que se compensam mutuamente.  
Diferente é comparara as trocas entre estados brasileiros que tem estruturas econômicas díspares.  
Como está, a proposta do anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em que a especialização dar-se-á 
entre produtores de mercadorias e distribuidores comerciantes.  
Por isso, sugerimos deixar um dispositivo de segurança na Constituição para a hipótese de vir a se configurar 
essa divisão nacional de trabalho que não desejamos.  

                                                      
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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Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0019-4  
A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela não pode ser aceita 
integralmente, por quanto trata de aspectos que não se conciliam com os parâmetros e diretrizes traçados para a 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado. Todavia, quanto às alterações referentes à adoção do 
critério da "renda per capita", 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:00041 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   No artigo 21, excluir o § 3o. 
Justificativa: 

A redação deste parágrafo teve duas versões. A versão original é inócua na medida que o termo 
preferencialmente não tem consequência. A inclusão no texto constitucional seria assim, despropositada.  
A segunda redação, exclusivamente, produziria uma enorme injustiça com àqueles Estados com média próxima 
à fronteira, além de desestimular o crescimento da receita a partir de um certo ponto, o que seria paradoxal. 
Outra questão seria a discussão acerca da população, já que apenas no censo ela não é estimulada. Assim, só 
de 10 em 10 anos teríamos as mudanças o que não é prático e poderia produzir choques tanto no sentido de 
redução para uns como de ampliação para outros.  
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 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:00078 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   

   De acordo com o § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Assembléia Nacional Constituinte  
proponho emenda ao § 4o. do art. 21 e acréscimo do  
item IV ao art. 20 no capítulo "Destinação das  
Receitas Tributárias".  
§ 4o. 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 Fundo de  
Participação, dispensando tratamento diferenciado  
ao Distrito Federal em razão de suas peculiaridades.  
Art. 20. ....................................  
item IV - ao Distrito Federal será  
distribuída parcela a ser definida em lei federal  
do imposto sobre operações de crédito, câmbio e  
seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
Justificativa: 

A Capital Federal desempenha papel singular no contexto federativo da Nação, não só em decorrência de suas 
peculiaridades específicas, como por sediar órgãos dos três Poderes e embaixadas dos Países com os quais o 
Brasil mantem relações diplomáticas.  
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Abrigando os Tribunais Superes do Poder Judiciário, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados – cúpula do 
Poder Legislativo Federal -, os diversos Ministérios do Poder Executivo, o Distrito se vê obrigado a prestar 
serviços como nenhuma outra unidade da Federação. Assim é que os setores de habitação e urbanismo, saúde, 
ensino e segurança são altamente requisitados e dispendiosos em função dos órgãos citados.  
Cidade administrativa por excelência, polo de convergência dos interesses e problemas da nação, Brasília, em 
virtude de seu traçado, sofre limitações geográficas que não lhe permitem expansão e incremento de atividades 
econômicas geradoras de receita, como, por exemplo, a implantação de projetos industriais de médio e grande 
porte.  
Estando, ainda, em fase de consolidação, seus gastos com assentamento sanitário, energia elétrica e 
urbanização são vultuosos. As imensas áreas verdes requerem conservação e manutenção permanentes e 
dispendiosas.  
Considerando as peculiaridades locais, entendo de grande importância assegurar-se ao Distrito autonomia 
econômico-financeira garantidora da pretendida autonomia político-administrativa.  
A representatividade do povo junto aos Poderes Legislativo e Executivo deverá ser preservada mediante 
autonomia econômico-financeira constitucionalmente garantida, porque, sendo diferente das demais unidades da 
Federação, diferenciado tratamento tributário deverá ser dado ao Distrito. Nessa linha de raciocínio, creio 
necessário aumentar, percentualmente, sua participação nos Fundos de Participação, bem como no produto da 
arrecadação do imposto sobre operações de crédito (IOF).  
Pelas razoes expostas, impõe-se ao Distrito Federal seja assegurado, a nível constitucional, não só um aumento 
da participação dos fundos previstos no art. 25, I e II da atual Carta Magna, mas também no produto da 
arrecadação do imposto indicado no art. 21, VI, da vigente Constituição, que decorre das operações de crédito, 
câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários.  
Como é sabido, o Distrito Federal é uma unidade da Federação de natureza especial. Isto porque, se de um lado 
recebe quotas partes dos recursos tributários destinados aos Estados e Municípios e ao qual, também, compete, 
cumulativamente, os impostos atribuídos a essas unidades federadas, de outra parte assume encargos que, na 
verdade, pertencem aos Estados, Municípios e à própria União.  
A providencia alvitrada, portanto, permitirá ao Distrito Federal relativa autonomia financeira e ensejará e 
possibilidade de concessão de sua autonomia política e administrativa.  
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 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:00123 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao item III do § 2o. do art. 21 a seguinte redação:  
"III - regular a criação, junto aos Estados,  
dos Conselhos de Representantes dos Municípios,  
aos quais caberá acompanhar o cálculo das quotas  
no Fundo de Participação dos Municípios." 
Justificativa: 

A representatividade, no âmbito do Conselho de Representantes dos Municípios, será significativamente mais 
legítima se, ao invés de um único órgão voltado à defesa dos interesses de mais de quatro mil Municípios, 
tivermos um Conselho Municipal em cada Estado, representando os interesses dos Municípios do respectivo 
Estado.  
Somente assim será possível conferir a esses órgãos a devida legitimidade para realizar o acompanhamento das 
quotas do Fundo de Participação, relativamente aos Municípios neles representados.  
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:00140 REJEITADA 
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Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. do artigo 21. 
Justificativa: 

Proponho a supressão do referido parágrafo, por tratar-se de disposição discriminatória a vários Estados. O 
inciso I, estabelece que a lei complementar regulamentará a forma de distribuição de recursos dos Fundos, 
assim, já está a proposta dotada de recursos tendo em vista promoção do equilíbrio socioeconômico entre os 
Estados.  
Não considero justo, que desde o texto Constitucional, se impeça a participação de vários Estados nos recursos 
do FPE.  
Se isto tiver que ser feito, que o seja através da Lei Complementar, mais fácil de ser modificada, se necessário.  
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 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:00167 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. do art. 21 do anteprojeto 
Justificativa: 

Discricionariamente, o dispositivo em foco manda que os recursos do Fundo de Participação dos Estados seja 
distribuído apenas entre as Unidades Federais cuja receita tributária, por habitante, seja inferior à média 
nacional.  
A regra coloca, inconvenientemente, no mesmo plano, tanto os Estados que ficam pertinho da média quanto os 
que estão muito abaixo, desestimula esforços arrecadadores e impede a previsibilidade pelos Estados que 
podem mudar de posição de um para outro ano.  
Ora, o item I do mesmo art. 21 acertadamente atribui à lei estabelecer os termos em que serão rateados os 
recursos dos fundos de que trata o art. 19. Portanto, deixe-se a essa lei dispor a respeito, com vantagem de 
poder favorecer mais os Estados menos desenvolvidos, sem, todavia, excluir taxativamente qualquer outro.  
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 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:00168 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   

   Acrescente-se ao § 2o. do art. 21 o seguinte  
item, suprimindo-se o § 4o. e o art. 22 do anteprojeto:  
"IV - indicar o órgão a que competirá  
calcular as quotas relativas aos fundos de  
participação, estabelecer prazo e forma para a  
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divulgação dos impostos arrecadados e dos valores  
a serem transferidos e dispor sobre outros  
procedimentos gerais pertinentes à matéria." 
Justificativa: 

Salvo melhor juízo, é impróprio para uma Constituição definir a que órgão auxiliar deve ficar a responsabilidade 
de cálculos, ainda que referentes a impostos a partilhar e, também, meios e prazos para a divulgação de 
informações relacionadas à matéria.  
Não fosse isso, o Tribunal de Contas revelou-se falho no cálculo de quotas devidas atualmente aos Estados e 
Municípios, ao ignorar os erros praticados na contabilização de impostos partilháveis, há anos, em prejuízo dos 
destinatários. Pode ocorrer que o Congresso encontre forma mais independente e eficiente para essa atividade.  
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:00206 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:   

   Substituir a redação do § 3o. do artigo 21 pela seguinte:  
"O Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal será distribuído na forma do  
disposto em lei complementar, visando a diminuir  
os desníveis regionais de riqueza." 
Justificativa: 

A redação atual do anteprojeto levaria a privar certos Estados de qualquer participação na redistribuição do 
produto da arrecadação dos tributos que compõem o Fundo.  
É preciso não esquecer que mesmo os Estados ditos mais ricos abrigam “bolsões de pobreza” que seus 
recursos próprios não são suficientes para eliminar.  
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 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:00215 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:   

   Suprima-se o parágrafo terceiro do art. 21 do anteprojeto constitucional. 
Justificativa: 

Excluir-se liminarmente do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal as unidades federadas cuja 
receia tributária própria, por habitante, seja inferior à média dessa receita no território nacional, significa, em 
última análise, instituir um desestímulo constitucional ao esforço arrecadador dos Estados.  
Com efeito, sempre que um estado de desenvolvimento mediano atingir o patamar da média nacional da receita 
própria per capita, a tendência natural será afrouxar a arrecadação própria, diminuir suas alíquotas e bases de 
cálculo, já que ser-lhe a sempre mais conveniente frear a receita própria do que perder sua participação no 
Fundo (participação, aliás, que seria bem maior do que a atual já que, além do aumento das alíquotas e 
passarem a ser calculadas sobre a receita bruta dos impostos, seria seu montante distribuído entre um número 
menor de Estados).  
Trata-se, evidentemente, de um mecanismo perverso que se constitui em desestímulo ao próprio 
desenvolvimento nacional, na medida em que premia o paternalismo e a acomodação política em detrimento da 
iniciativa própria.  
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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 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:00219 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:   

   Inclua-se no art. 21 do anteprojeto  
constitucional da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas o seguinte  
parágrafo:  
"Art. 21 ....................................  
§ 5o. As decisões dos Conselhos de que trata  
este artigo terão força normativa mas não  
constituirão elemento de juízo, em exame de  
mérito, por via administrativa ou judicial, de  
pleito, proposto por Estado, pelo Distrito Federal  
ou por Município, relativamente a questões  
atinentes às quotas que lhes couberem nos  
respectivos Fundos." 
Justificativa: 

Não se pode correr o risco de, mediante a criação dos Conselhos de Representantes dos Estados e dos 
Municípios, inviabilizar a ação direta desses entes públicos junto às autoridades competentes e, principalmente, 
junto ao Poder Judiciário, sempre que se sentirem prejudicados em relação aos critérios de distribuição, ao 
cálculo ou à periodicidade dos repasses dos Fundos.  
Se não se ressalvar expressamente tal direito, corre-se o risco de a autoridade administrativa ou judicial 
desconsiderar liminarmente o pleito do ente prejudicado com base no argumento que o Conselho já teria 
homologado os elementos contestados pela parte. Assim, a ação dos Conselhos não pode e não deve 
prevalecer sobre o direito de cada ente público de recorrer diretamente à autoridade competente, em relação a 
eventuais irregularidades referentes às quotas dos Fundos de Participação.  
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 tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas 
e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. do art. 21, do anteprojeto  
do Relator da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 

O item I do § 2° do mesmo artigo 21 já prevê que cabe à lei complementar estabelecer o rateio dos Fundos de 
Participação, tendo em vista promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios.  
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Para que o rateio atinja tal objetivo, a lei complementar poderá e deverá estabelecer um redutor diretamente 
proporcional ao nível de riqueza do Estado, ou algum outro mecanismo compensatório assemelhado.  
Porém, excluir da participação as unidades federativas “cuja receita tributária própria, por habitante, seja inferior 
à média dessa receita no território nacional”, como dispõe o parágrafo em questão, não parece ser a medida 
mais adequada.  
Com isso, os Estados que estão um pouco acima de média serão fortemente estimulados a reduzir, 
proporcionalmente, as receitas próprias, a fim de poderem usufruir de sustâncias recursos do Fundo de 
Participação. Tal medida seria altamente vantajosa para esses Estados, mas muito prejudicial aos Estados de 
menir receita, que se quer proteger.  
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 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:00244 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:   

   Art. 21. § 2o.:  
"II - regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Estados, Distrito Federal e dos  
Municípios, ao qual caberá acompanhar o cálculo  
das quotas dos respectivos fundos de participação,  
que terá um órgão de direção coletiva e promoverá  
a simplificação da cobrança dos tributos, com  
carnê único do contribuinte, sempre que possível." 
Justificativa: 

É preciso haver coparticipação das pessoas jurídicas destinatárias da arrecadação, através da direção coletiva 
da máquina coletora.  
Por outro lado, é preciso simplificar a vida do contribuinte e do processo arrecadador – via carnê único -, sempre 
que possível, pois até a sonegação diminuirá.  
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 tempo, sem nenhuma ou com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas 
e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   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:  
"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  
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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 ar 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 garantidas de rápido e efetivo repasse de recursos ao atribuir 
à lei complementar a definição de prazos e formas de pagamento.  
O parágrafo 1° do artigo 21 do anteprojeto, embora 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 2° do artigo 21 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:00333 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao § 4o. do art. 21 a palavra  
"anualmente":  
"Art. ......................................  
§ ... Tribunal de Contas da União, anualmente, ..." 
Justificativa: 

Torna expresso determinação implícita. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, tornando-o mais preciso e 
consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00338 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 21:  
"Art. ....................... 
§ O fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal será distribuído exclusivamente  
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às unidades federadas cuja renda per capita  
próprias seja inferior a renda per capita  
nacional.  
A parcela distribuída a cada Estado será  
diretamente proporcional a diferença entre a renda  
per capita nacional e a própria." 
Justificativa: 

É necessário mais um comando constitucional que não premie a ineficácia na arrecadação tributária, bem como 
estabelecendo promova desenvolvimento nacional integrado.  
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0338-0  
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 adoção do 
critério da "renda per capita", 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:00339 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Adite-se ao item I do § 2o. do art. 21 a seguinte expressão:  
"Art. 21.  
Item I..., obedecido quanto ao fundo de  
participação dos Estados, o disposto no § 3o.  
deste artigo." 
Justificativa: 

A Emenda proposta obedece a harmonia legislativa.  
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0339-8  
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:00354 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:   

   Substitua-se nos itens II e III do § 2o. do  
art. 21 a expressão "regular a criação do" pela  
expressão "instituir e regular o". 
Justificativa: 

Melhor precisão do texto constitucional.  
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 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:00382 REJEITADA 
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Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se no final do item do § 2o. do art. 21:  
"Art. 21. ..................................  
I - estabelecer ....... Municípios, obedecido o seguinte critério:  
a) 70% (setenta por cento) em função de  
índices geográficos, demográficos e econômicos  
como população, renda, área geográfica e esforço  
tributário;  
b) 30% (trinta por cento) em função de  
projetos específicos para atender programas  
definidos em lei fixará seus objetivos, critérios  
de distribuição e contrapartida local." 
Justificativa: 

As transferências fiscais da União para os Estados e Municípios são um mecanismo indispensável de 
compensação das desigualdades regionais que marcam o desenvolvimento brasileiro. Os critérios de rateio 
desses recursos são objetivo de críticas, porém. Esta sugestão visa fortalecer os Fundos de Participação 
existentes.  
Ao mesmo tempo, optou-se por excluir da Constituição, remetendo para lei complementar, a definição, critérios, 
prazos e formas de transferência, para que melhor se adaptem às circunstâncias mutáveis da vida econômica.  
Não basta, porém, que se deem receitas equitativas aos Estados e Municípios. Ë preciso que esse dinheiro seja 
aplicado nos grandes objetivos nacionais, levando em conta função econômico-social.  
Por este motivo, propomos a criação de outro critério além dos tradicionais. Por ele, recursos passariam a ser 
distribuídos para aplicação em programas definidos na área de agricultura, educação, saúde, etc., conforme 
discriminação em lei. Aqui não se teria em mira a equalização de receitas entre Estados e Municípios, mas sim, o 
estímulo à produção decorrente da execução dos programas. Os Estados e Municípios que mais se 
envolvessem com tais programas, mais recursos receberiam. É bom notar que não se trata de objetivos federais 
a serem executados descentralizadamente. Os programas envolvem interesses objetivos da comunidade local. 
Poderiam e até deveriam ser concebidos a nível estadual e municipal e, se estão sendo delineados em lei isto se 
dá tão-somente por questão de coordenação e priorização, tendo em vista o desenvolvimento harmônico do 
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 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:00407 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao § 2o. do art. 21 o seguinte  
item, suprimindo-se o § 4o. e o art. 22 do Anteprojeto:  
"IV - Indicar o órgão a que competirá  
calcular as quotas relativas aos fundos de  
participação, estabelecer prazo e forma para a  
divulgação dos impostos arrecadados e dos valores  
a serem transferidos e dispor sobre procedimentos  
gerais pertinentes à matéria." 
Justificativa: 

Salvo melhor juízo, é impróprio para uma Constituição definir a que órgão auxiliar deve ficar a responsabilidade 
de cálculos, ainda que referentes a impostos a partilhar e, também, meios e prazos para a divulgação de 
informações relacionadas à matéria.  
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Não fosse isso, o Tribunal de Contas revelou-se falho no cálculo de quotas devidas atualmente aos Estados e 
Municípios, ao ignorar os erros praticados na contabilização de impostos partilháveis, há anos, em prejuízo dos 
destinatários. Pode ocorrer que o Congresso encontre forma mais independente e eficiente para essa atividade.  
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0407-6  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões 
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00409 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. do art. 21 do Anteprojeto. 
Justificativa: 

Discricionariamente, o dispositivo em foco manda que os recursos do Fundo de Participação dos Estados seja 
distribuído apenas entre as Unidades Federais cuja receita tributária, por habitante, seja inferior à média 
nacional.  
A regra coloca, inconvenientemente, no mesmo plano, tanto os Estados que ficam pertinho da média quanto os 
que estão muito abaixo, desestimula esforços arrecadadores e impede a previsibilidade pelos Estados que 
podem mudar de posição de um para outro ano.  
Ora, o item I do mesmo art. 21 acertadamente atribui à lei estabelecer os termos em que serão rateados os 
recursos dos fundos de que trata o art. 19. Portanto, deixe-se a essa lei dispor a respeito, com vantagem de 
poder favorecer mais os Estados menos desenvolvidos, sem, todavia, excluir taxativamente qualquer outro.  
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0409-2  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões 
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA: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  
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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 Tributo 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 esclarecidos se o cálculo da média é realizado numa base atual, 
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, introduzindo 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. 
   
   EMENDA:00436 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:   

   Eliminar os incisos II e III do art. 21, § 2o.. 
Justificativa: 

A entrega das quotas pertencentes aos Estados e Municípios deverá respeitar parâmetros estabelecidos na Lei 
Complementar, não se encontrando razão para a criação do Conselho. 
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0436-0  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões 
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00455 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se Nova Redação ao § 3o. do art. 21.  
"§ 3o. O Fundo de Participação do Estado e do  
Distrito Federal será distribuído,  
preponderantemente, às unidades federadas cuja  
receita tributária própria, por habitante, seja  
inferior à média dessa receita no território nacional." 
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Justificativa: 

Pela redação do anteprojeto os Estados, com receita tributária superior à média, estão, simplesmente, alijados 
do Fundo.  
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 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:00456 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se Nova Redação ao § 2o. do Art. 21.  
"§ 2o. Cabe à lei complementar 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." 
Justificativa: 

A criação de Conselhos, na Constituição, é inadequada, veja-se, a exemplo, a supressão, de fato, do Conselho 
de Política Fazendária na redação do Anteprojeto (art. 14, § 8°, III).  
Parecer:   

   EMENDA No. 5A 0456-4  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das razões 
contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como orientação básica para 
estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   

   Acrescente-se ao § 4o. do art. 21 a seguinte  
frase, após a palavra nacional:  
"e observando-se a sua ordem inversa" 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   No que concerne à repartição das receitas tributárias, o Anteprojeto atribui à lei complementar o 
disciplinamento de determinadas matérias, ou seja, a fixação dos prazos, a  indicação da forma e dos critérios de 
rateio das participações, bem como o estabelecimento das normas sobre a criação do Conselho de 
Representantes dos Estados e do Distrito Federal, e do Conselho de Representantes dos Municípios.  
Como se observa, trata-se de questões que, em razão de sua especificidade e dos detalhamentos necessários a 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00121 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Na Seção VI: da destinação das Receitas  
Tributárias.  
No artigo 21 excluir o parágrafo 4o. 
Justificativa: 

A redação, exclusivamente, produziria injustiças e imperfeições. Por exemplo com os Estados próximos á média; 
desestimulando o que pretende apoiar. Outra questão seria a aferição da população que só ocorreria de 10 em 
10 anos através do censo. Tais intervalos produziriam choques pouco controláveis.  
Finalmente o tributo ademais de sua função redistributiva, tem basicamente a função supridora de recursos para 
que o setor público cumpra com seus deveres constitucionais a qualquer nível. Tais necessidades se concentram 
muitas vezes nas áreas mais densamente povoadas algumas paradoxalmente mais desenvolvidas.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas  
- Dê-se ao § 4o. do artigo 21 a seguinte redação:  
§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído em partes  
rigorosamente iguais entre todas as unidades  
federadas e o Distrito Federal. 
Justificativa: 

1 – Destinar a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal exclusivamente às 
“unidades federadas cuja renda “per capita” seja inferior à Nacional”, figura uma inaceitável discriminação contra 
os Estados que direta e indiretamente, mais contribui para a formação da receita do Fundo.  
2 – A restrição, tal como redigida no Anteprojeto, implica numa contradição em termos, pois não pode ser usada 
a expressão “Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal”, quando parte destes Estados, e o próprio 
Distrito Federal, dele é excluída de forma absoluta.  
3 – Ao se distribuir os recursos do Fundo em partes rigorosamente iguais, a proporção da demanda de recursos, 
em função dos encargos, propiciará indiretamente adequada distorção que beneficiará os Estados de menor 
porte e de reduzida renda “per capita”.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
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contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00210 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.  
No art. 21, dê-se a redação abaixo ao item I,  
do § 3o. e suprima-se o § 4o:  
"I - dispor sobre os prazos e a forma das  
participações previstas no art. 19, bem assim  
sobre os respectivos critérios de rateio, tendo em  
vista promover o equilíbrio sócio econômico entre  
Estados e entre Municípios;" 
Justificativa: 

Não se justifica que a Constituição discrimine Estados e Municípios. Como a lei complementar estabelecerá os 
critérios de tareio dos fundos, “tendo em vista promover o equilíbrio sócio-economico entre Estados e Municípios” 
os objetivos previstos no § 4° poderão ser atingidos através desse veículo legislativo, sem que a discriminação 
conste expressamente do texto constitucional. 
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00251 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao § 4o. do artigo 21 do Anteprojeto  
Final da Subcomissão V.a - Dos Tributos, a  
seguinte redação:  
"§ 4o. O Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído  
preferencialmente às unidades federadas cuja renda  
per capita seja inferior à nacional." 
Justificativa: 

Entre as funções dos Fundos de Participação avulta, sem dúvida, a de buscar reduzir as desigualdades 
socioeconômicas existentes entre as diferentes regiões do Brasil (artigo 20, § 3°, I, do Anteprojeto). Portanto, 
entre os critérios de distribuição das parcelas dos Fundos aos Estados e ao Distrito Federal, deve colocar-se, 
com destaque, a renda per capita de cada unidade, de modo que os Estados menos desenvolvidos possam 
receber, na proporcionalidade inversa, quinhão maior relativamente àquele atribuível aos Estados mais 
desenvolvidos.  
Contudo, distribuir exclusivamente o Fundo de Participação apenas entre as unidades federadas de renda per 
capita inferior à média nacional consiste num exagero injustificado. A nossa Emenda tem por objetivo justamente 
substituir o adverbio “exclusivamente” pelo advérbio “preferencialmente”, o que confere maior equidade à 
proposta.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
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redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição.   

 
   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, com 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 à realidade da arrecadação 
efetiva.  
Por outro lado, a tese da base bruta reflete uma despreocupação com a finalidade extra-fiscal, posto que ignora 
os incentivos e isenções já utilizados com finalidades de promover o desequilíbrio 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.  
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Por outro lado, a presente definição propicia se considere como objetivo do cálculo das destinações a quantia 
efetivamente arrecadada, que corresponde à 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 constituir 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 
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:00467 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 21:  
"§ 4o. - O fundo de Participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cujas  
"renda per capita" seja inferior a nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00473 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:   

   Emenda ao capítulo do Sistema Tributário  
Dê-se ao § 4o. do art. 21 a seguinte redação:  
"§ 4o. O Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído na forma do  
disposto em lei complementar". 
Justificativa: 

A redação do anteprojeto levaria a privar certos Estados de qualquer participação na redistribuição do produto da 
arrecadação dos tributos que compõem o Fundo.  
É preciso não esquecer que mesmo os Estados ditos mais ricos abrigam bolsões de pobreza, que seus recursos 
próprios não são suficientes para eliminar.  
Pelo anteprojeto, justamente os Estados que mais contribuem para o Fundo com a produção e a renda de seus 
habitantes ficariam excluídos da partilha.  
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Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00477 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao capítulo do Sistema Tributário  
Dê-se ao § 4o. do art. 21 a seguinte redação:  
"§ 4o. - Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído em partes  
iguais entre todas as unidades federadas e o  
Distrito Federal". 
Justificativa: 

1 – Destinar a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal exclusivamente às 
“unidades federadas cuja renda “per capita” seja inferior à Nacional”, figura uma inaceitável discriminação contra 
os Estados que direta e indiretamente, mais contribui para a formação da receita do Fundo.  
2 – A restrição, tal como redigida no Anteprojeto, implica numa contradição em termos, pois não pode ser usada 
a expressão “Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal”, quando parte destes Estados, e o próprio 
Distrito Federal, dele é excluída de forma absoluta.  
3 – Ao se distribuir os recursos do Fundo em partes rigorosamente iguais, a proporção da demanda de recursos, 
em função dos encargos, propiciará indiretamente adequada distorção que beneficiará os Estados de menor 
porte e de reduzida renda “per capita”.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00495 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação do § 4o. do art. 21:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados e  
Distrito Federal será distribuído preponderante-  
mente às unidades federativas cuja "renda per   
capita" seja inferior a nacional". 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
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necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente a unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como o Distrito 
Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças efetuadas 
no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do ICM, 
beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
   
   EMENDA:00616 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 21.:  
" § 4o. - O Fundo de participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente as unidades federativas cuja  
"renda por capita" seja inferior a nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente a unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como  
o Distrito Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças 
efetuadas no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do 
ICM, beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
   
   EMENDA:00642 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
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Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 21:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados  
e Distritos Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior à nacional". 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00653 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se a nova redação ao § 4o. do art. 21:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda Per capita" seja inferior a nacional". 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00696 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituir o parágrafo 4 do artigo 21, do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 28  

 

Participação e Distribuição de Receitas, por outro  
com a seguinte redação.  
"O Fundo de Participação dos Estados e  
Distrito Federal será distribuído às unidades  
federadas tendo como base de cálculo coeficientes  
que considerem, de forma inversa a receita  
tributária per capita, e de forma direta e  
superfície territorial de cada unidade". 
Justificativa: 

A prática tem demonstrado que se torna inviável a adoção da renda per capita com variável a ser utilizada na 
fórmula de rateio do FPE, dada as reconhecidas dificuldades existentes para o levantamento e atualização anual 
da mesma. Por esta razão, propõe-se que seja variável receita tributária, que além de mais facilmente 
identificável aguarda estreita relação com a capacidade de geração de renda pelos Estados.  
Todas as unidades federadas devem ter acesso ao Fundo, desde que consideradas a Receita Tributária, de 
forma inversa, e a área territorial, de forma direta, mantendo-se, desta forma, o caráter redistributivo do Fundo, 
em prol dos Estados menos favorecidos em termos de receita própria.  
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 vi-  
gorar 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:00719 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 § 4o. do art. 21:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00747 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
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Texto:   

   Suprima-se o § 5o. do art. 21 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 

Manifestamente impróprio para uma Constituição baixar ao detalhe em fixar o órgão que deveria calcular 
partilhas de impostos, ainda que referentes aos fundos de participação. De resto, é matéria estranha a um 
tribunal. A lei complementar prevista no item I do § 3° poderá explicitar o órgão calculador, com vantagem de 
poder transferir a atribuição a outro que se revele mais adequado.  
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:00791 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se o § 4o., do art. 21, do  
anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas. 
Justificativa: 

O item I do § 2° do mesmo artigo 21 já prevê que cabe à lei complementar estabelecer o rateio dos Fundos de 
Participação, tendo em vista promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios.  
Para que o rateio atinja tal objetivo, a lei complementar poderá e deverá estabelecer um redutor diretamente 
proporcional ao nível de riqueza do Estado, ou algum outro mecanismo compensatório assemelhado.  
Porém, excluir da participação as unidades federativas “cuja receita tributária própria, por habitante, seja inferior 
à média dessa receita no território nacional”, como dispõe o parágrafo em questão, não parece ser a medida 
mais adequada.  
Com isso, os Estados que estão um pouco acima de média serão fortemente estimulados a reduzir, 
proporcionalmente, as receitas próprias, a fim de poderem usufruir de sustâncias recursos do Fundo de 
Participação. Tal medida seria altamente vantajosa para esses Estados, mas muito prejudicial aos Estados de 
menir receita, que se quer proteger.  
Essa é uma penalidade aos Estados que procuram modernizar sua máquina administrativas e sua performance 
arrecadadora.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente à unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como o Distrito 
Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças efetuadas 
no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do ICM, 
beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
   
   EMENDA:00831 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
5a - Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição de Receitas.  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
O § 4o. do item III do art. 21 do anteprojeto  
da Subcomissão de Tributos, Participação e  
Distribuição das Receitas passa a ter a seguinte  
redação:  
§ 4o. São mantidos, de acordo com a lei que o  
criou, os mesmos critérios e a mesma forma de  
rateio e distribuição do Fundo de Participação a  
todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 

O parágrafo 4°, item III do artigo 21 do anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas parece-nos, - data vênia – parcial, leviano, injusto, discriminatório e, sobretudo, separatista. Estabelece, 
no seio da Federação Brasileira, duas categorias de Estado-membros. Uma a dos Estados que trabalham, 
pagam impostos, sustentam a Nação. A outra, a daqueles que se habituaram a viver parasitariamente à custa do 
Tesouro Nacional.  
Não pode ser outra a interpretação do infeliz texto, quando se se dá conta existe a clara intenção de se 
eliminarem alguns Estados do tareio das alíquotas do Fundo de Participação.  
É a imaturidade política, aliada a um regionalismo barato e inconsequente, criticado e repelido pelos homens 
mais responsáveis, mais sérios e mais patriotas do Norte e Nordeste do Brasil. Ao pretender cortejar a sua 
clientela eleitoreira, o relator não mediu, talvez, o alcance da sua leviandade, nem as consequências nefastas 
que dela poderiam advir.  
Em vista da gravíssima crise que assola o país, todos os Estados enfrentam dificuldades quase intransponíveis. 
No sul, a situação ainda é pior. As chuvas incessantes ocasionaram incalculáveis prejuízos. Em virtude do 
transbordamento dos rios, milhares de famílias estão desabrigadas e famintas, a exigirem do Poder Público teto, 
roupa, comida, remédios e assistência médica. Nas ilhas submersas e nas margens ribeirinhas, perderam 
lavoura, criação, moveis e utensílios, tendo sido reduzidas à miséria extrema. Essa população flagelada precisa 
de socorro. Os Estados atingidos a acodem, com parcos recursos, desviados de outros fins. 
Ocorre ainda outro fato não menos contristador. As fortes chuvas impediram a colheita de grãos, e boa parte 
apodreceu no campo. Isso, em outras palavras, quer dizer que dá na arrecadação tributária na hora em que os 
cofres públicos ficam mais onerados diante da obrigatória assistência aos flagelados.  
O Centro-Sul ocorreu sempre em ajuda ao Nordeste, por ocasião das secas prolongadas e outras tragédias. Fala 
alto o coração do brasileiro quando impõe-se o gesto de solidariedade. Temos de dar-nos as mãos. Temos de 
ajudar-nos mutuamente.  
Não se justifica, portanto, essa hostilidade que transpira do anteprojeto. Todos somos brasileiros. O Brasil é um 
só, para todos.  
Em tais condições, restabeleçamos o sentimento da fraternidade entre o povo de todas as regiões. Acabamos 
com as malquerenças inconsistentes e prejudiciais. Mostremos que o mal-entendido está superado, e voltaremos 
à situação anterior, com o restabelecimento dos mesmos critérios e da mesma forma de rateio e distribuição das 
alíquotas do Fundo de Participação para todos os Estados da Federação Brasileira.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente a unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como  
o Distrito Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças 
efetuadas no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do 
ICM, beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
   
   EMENDA:00879 REJEITADA 
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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 § 4o. do art. 21 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00913 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 § 4o. do artigo 21:  
"§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados  
e Distrito Federal será distribuído  
proponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir, com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo, tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00935 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

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

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 21, § 4o.:  
I - Excluem-se do cálculo de aferição da  
renda "per capita", as empresas que, isentas por  
qualquer motivo, deixam de recolher tributos aos  
cofres dos Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa: 

A aferição da renda per capita, em nosso País, é feita através de processo moroso, altamente burocratizado e, 
até, com descaso.  
Elemento fundamental para a tomada de importantes decisões governamentais na área do desenvolvimento, da 
distribuição de rendas, etc., a renda per capita deveria merecer de nossas autoridades a maior atenção e o 
melhor interesse. – Isso não ocorre, infelizmente.  
Haja vista que o ultimo cálculo de renda per capital brasileira, a nível estadual, foi elaborado no ano de 1980. – 
Em países desenvolvidos esse cálculo é feito a cada três meses. 
E é exatamente sobre a renda per capita que se pretende calcular os percentuais de distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal. 
Como é sabido, entre os componentes de formação do referido cálculo incluem-se população, faturamento bruto, 
receita tributária, dentre outros.  
Em vários Estados brasileiros, grande número de empresas gozam de isenções fiscais. – Em outros, grandes 
empresas que comercializam seus produtos no exterior, deixam de pagar impostos por iniciativa d apropria União 
Federal, a qual, incentivando as exportações proíbe qualquer tipo de tributação para tornar tais produtos 
competitivos no mercado internacional. (São os famosos produtos incentivados, razão de muita discussão e 
polêmica). 
Considerando a grande defasagem dos elementos disponíveis em ralação à renda per capita estadual e se 
prevalecer o critério aprovado por essas Subcomissão, Estados com Sta. Catarina, Mato Grosso do Sul, Espirito 
Santo e outros, cuja renda per capita à época se aproximava da média nacional (Cr$ 102.173,00), atualizados 
que fossem os cálculos correriam o grave risco de serem excluídos do rateio do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal.  
É evidente que os elementos – faturamento bruto e tributação exercem forte influência na fixação da renda per 
capita estadual. Para que injustiças não venham a ser cometidas, há que se expurgar do referido cálculo as 
empresas que, isentas ou incentivadas, continuam a contribuir com o seu movimento econômico-financeiro para 
a formação dos componentes de fixação da renda per capita. 
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 vi-  
gorar 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:00936 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   O § 4o. do Art. 21 passa a ter a seguinte redação:  
O Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal será distribuído às unidades  
federadas em valores inversamente proporcionais à  
renda "per capita" de cada unidade. 
Justificativa: 

A prevalecer o critério adotado nessa Subcomissão e as considerarmos o fato inconteste de que o cálculo da 
renda per capita estadual está totalmente desatualizado, eis que sua última aferição foi feita no ano de 1980, 
conforme dados em nosso poder, vários Estados brasileiros, dentre os quais destacamos Santa Catarina, Mato 
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Grosso do Sul, Espírito Santo, dentre outros, cuja renda aquela época aproximava-se da média nacional (Cr$ 
102.173,00), poderão ser excluídos do rateio do Fundo de Participação, na hipótese de um recalculo.  
Se esta hipótese vier a acontecer haveria um forte impacto nas econômicas desses Estados, em processo de 
rápido desenvolvimento e, por isso mesmo, não podendo dispensar quaisquer espécies de recursos financeiros, 
ainda porque suas econômicas não diferem das econômicas dos demais Estados federados.  
Apelamos, pois, aos Senhores e Senhores Constituintes para que revejam seus pontos de vista e aprovem esta 
junta Emenda.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00982 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:   

   Com base no § 2o. do art. 14 do Regimento  
Interno da Assembléia Nacional Constituinte,  
propõe-se a supressão do § 4o. do art. 21 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas e, em  
consequência, por igual a supressão da expressão  
"respeitado quanto ao Fundo de Participação dos  
Estados e do Distrito Federal, o disposto no § 4o.  
deste artigo". 
Justificativa: 

Preocupados em assegurar participação especial nas receitas nacionais para os Estados mais carentes, 
princípio que já justificará a criação de um fundo especial composto por dois por cento das rendas da União com 
Imposto de Renda e IPI (art.19, I, c), os membros da subcomissão inovaram e decidiram impedir que os Estados 
com renda superior à média nacional tenham acesso ao fundo de Participação dos Estados, composto por 
dezoito por cento de tudo que a União arrecada com Imposto de Renda e IPI. Trata-se de uma demasia.  
Sem prejuízo de que se busquem fórmulas eficientes e sensatas de apoio às regiões carentes, propõe-se aqui, 
simplesmente, a supressão daqueles dispositivos. 
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente a unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como  
o Distrito Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças 
efetuadas no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do 
ICM, beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
   
   EMENDA:00985 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

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

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 21.:  
"§ 4o. O Fundo de Participação dos Estados e  
Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às Unidades Federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior à nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00997 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 4o. do art. 21:  
" § 4o. O Fundo de Participação dos Estados e  
Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às Unidades Federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior à nacional." 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente à unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como  
o Distrito Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças 
efetuadas no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do 
ICM, beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 
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   EMENDA:01021 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Dá nova redação ao parágrafo 4o. do artigo  
21, do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Parágrafo 4o. - O Fundo de participação dos  
Estados e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional. 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01030 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 parágrafo 4o. do artigo  
21, do anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Parágrafo 4o. - O Fundo de participação dos  
Estados e Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional. 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura, 
contudo,  tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01072 APROVADA 
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Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 21:  
"§ 5o. O Tribunal de Contas da União,  
assistido pelo Conselho de Representantes dos  
Estados e do Distrito Federal, bem como pelo  
Conselho de Representantes dos Municípios,  
efetuará anualmente os cálculos das quotas  
referentes aos respectivos Fundos de  
Participação." 
Justificativa: 

A emenda objetiva adequar a redação do § 5° do artigo 21 ao parágrafo 3° do mesmo artigo que em seus itens II 
e III, prevê as junções do Conselho de Representantes dos Estados e do Distrito Federal bem como as do 
Conselho de Representantes dos Municípios.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da Subcomissão "Tributos, 
Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:01080 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 § 4o. art. 21 do  
anteprojeto da Subcomissão de tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas:  
§ 4o. - O Fundo de Participação dos Estados e  
Distrito Federal será distribuído  
preponderantemente às unidades federativas cuja  
"renda per capita" seja inferior a nacional. 
Justificativa: 

A União é constituída de 23 Estados. Restringir a participação no FPE a apenas as unidades federadas com 
renda per capita inferior à nacional, na prática, segundo dados do FGV representa uma discriminação odiosa 
contra apenas quatro Estados – SP, RJ, SC e RS e Distrito Federal. Concordamos que os Fundos sejam 
necessários instrumentos de equalização, porém isso conseguir-se-á através de percentuais diferenciados de 
partilha, e não mediante injustificadas discriminações não compensadas adequadamente.  
Parecer:   

   A fim de que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal seja um instrumento eficaz para a 
redução das desigualdades sociais e regionais, prevê-se que a sua distribuição se faça exclusivamente às 
unidades federadas cuja renda "per capita" seja inferior à nacional.  
Assim se estabelecem parâmetros objetivos que, demonstrando as reais condições dos Estados, servirão para 
distinguir, com o máximo de segurança e exatidão, aquelas unidades federadas para as quais devem ser 
destinados os recursos do Fundo, a fim de que se reduzam as disparidades regionais.  
Nesse sentido, adotou-se uma formula mais branda que, sem excluir nem um Estado da Federação, assegura 
contudo tratamento preferencial para as unidades Federadas de "Renda per capita" mais baixa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01111 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Part. e Distribuição das Receitas.  
O § 4o. do art. 21 passa a ter a seguinte redação:  
§ 4o. O Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído  
exclusivamente às unidades federadas cuja receita  
tributária per capita seja inferior à média nacional. 
Justificativa: 

A emenda propõe que seja substituída a renda per capita pela receita tributária per capita, visto ser este último 
indicador mais apropriado aos aspectos compensatórios e distributivos do Fundo de Participação.  
Parecer:   

   Segundo o Anteprojeto elaborado pela Subcomissão do Sistema Tributário, o FPE seria distribuído 
exclusivamente a unidades federadas cuja "renda per capita" supere à nacional, o que implicaria excluir da 
repartição os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como  
o Distrito Federal - conforme parâmetros atualmente adotados pelo TCU. A medida complementa as mudanças 
efetuadas no âmbito das competências tributárias, pois em grande parte, ampliação da base de incidência do 
ICM, beneficia relativamente mais às Regiões desenvolvidas do País.  
Cabe, neste contexto, reforçar a característica redistributiva do fundo de participação, o que é pretendido com o  
dispositivo em questão.  
A norma incluída no Anteprojeto, portanto, é lógica e racional. Vale questionar, porém se para garantir a função 
compensatória do Fundo é necessário introduzir na Constituição uma regra tão rígida.  
Uma certa flexibilidade no ordenamento institucional é fundamental para atender mudanças na estrutura 
econômica e social a curto e médio prazos.  
Contemplando essa preocupação, sem ferir o espírito da norma, ao lado de se manter o atual mérito, agora 
elevado à nível constitucional, de serem melhor aquinhoados, os Estados menos desenvolvidos, reduz-se a 
exclusividade de participação para os Estados de renda per capita inferior à nacional a vinte por cento dos 
recursos do Fundo. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao Parecer do Relator.  
Dê-se ao § 2o. do artigo 21 a seguinte redação:  
§ 2o. - O Fundo de Participação dos Estados e  
do Distrito Federal será distribuído em partes  
rigorosamente iguais entre todas as unidades  
federadas e o Distrito Federal. 
Justificativa: 

1 – Destinar a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal exclusivamente às 
“unidades federadas cuja renda “per capita” seja inferior à Nacional”, figura uma inaceitável discriminação contra 
os Estados que direta e indiretamente, mais contribui para a formação da receita do Fundo.  
2 – A restrição, tal como redigida no Anteprojeto, implica numa contradição em termos, pois não pode ser usada 
a expressão “Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal”, quando parte destes Estados, e o próprio 
Distrito Federal, dele é excluída de forma absoluta.  
3 – Ao se distribuir os recursos do Fundo em partes rigorosamente iguais, a proporção da demanda de recursos, 
em função dos encargos, propiciará indiretamente adequada distorção que beneficiará os Estados de menor 
porte e de reduzida renda “per capita”.  
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  
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:00026 PARCIALMENTE APROVADA 
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 ao parágrafo segundo do art. 21  
Art. 21 ....................................  
§ 1o. ......................................  
"§ 2o. Os recursos do Fundo de Participação  
dos Estados e do Distrito Federal, serão  
destinados exclusivamente às unidades federadas  
cuja "renda per capita" seja inferior à nacional". 
Justificativa: 

Somente privilegiando as regiões mais pobres é que o País caminhará para um desenvolvimento mais 
homogêneo.  
Os fundos de Participação são os grandes instrumentos de redistribuição existentes e cabe à Assembleia 
Nacional Constituinte a aperfeiçoar esta sistemática, destinando maior receita às unidades federadas mais 
carentes.  
Aos Estados que não são beneficiados por esta medida, restam outras alternativas que permitem superar as 
eventuais perdas, como por exemplo o alargamento da base do ICM com a extinção dos impostos únicos e com 
a inclusão dos serviços. Acrescente-se a isto a criação do imposto sobre heranças e doações e a passagem para 
os Estados do ITR.  
Finalmente, ouso acrescentar que retirando do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste esta conquista, estaremos 
condenando, talvez definitivamente, estas regiões a continuarem na triste condição de polos da miséria que 
envergonha esta grande Nação.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00090 PARCIALMENTE APROVADA 
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 parágrafo 2o. do artigo 21:  
Artigo 21 - ..................... 
§ 3o. - A distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal  
terá percentual exclusivo a ser destinado às  
unidades federadas cuja renda individual seja  
inferior à nacional. 
Justificativa: 

Parece pernicioso fixar-se vinte por cento quando, na verdade, essa determinação vem apenas diminuir a 
participação dos Estados nordestinos, haja vista a inclusão de outros Estados em face do princípio adotado no 
substitutivo.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
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atendendo a determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00118 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   

   COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.  
Art. 21 - .......................... 
§ 2o. - Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
cinquenta por cento serão destinados  
exclusivamente às unidades federadas cuja "renda  
per capita" seja inferior à nacional. 
Justificativa: 

Nossa proposição objetiva diminuir as desigualdades existentes entre as unidades da Federação.  
Os interesses regionais só serão atendidos se buscar, em primeiro lugar, a oportunidade de dias melhores aos 
nossos irmãos brasileiros mais desassistidos pelo poder público.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00124 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) 
Texto:   

   Acrescente-se no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. - Do montante referido no item IV do  
art. 19 os Estados entregarão aos Municípios vinte  
por cento, observados os critérios estabelecidos  
nos itens I e II do parágrafo único do art. 19. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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:00135 PARCIALMENTE APROVADA 
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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 § 2o., do item IV do § 1o. do art. 21:  
Art. 21 - ..................................  
§ 2o. - Dos recursos do Fundo de Participação  
dos Estados e Distrito Federal, noventa e cinco  
inteiros por cento (95%) serão destinados às  
unidades da Federação com renda per capita  
inferior à média nacional e cinco inteiros por  
cento (5%) do Distrito Federal. 
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 menires 
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 da renda per capita 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 substitutivo da Comissão cuida de não situar o FPEDF e FPN como 
“pertencentes” a, perspectividade a Estados e Municípios, os fundos estão discriminados a partir do Art. 20, “tem 
em vista promover maior equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios (Art. 21, § 1°, I).  
Mas como realizar o objetivo de diminuir as disparidades sem conceber instrumentos fiscais e programas de 
governo voltados exclusivamente para fins redistributivos? 
Esta questão já foi amplamente discutida na Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, 
onde apresentamos em EMENDA, tendo sido acolhida pela maioria de seus membros e o seu Relator.  
Quanto ao Distrito Federal merece este um estatuto tributário próprio, eis que não é Estado membro da 
Federação, não é Território Federal nem propriamente município, sendo, de fato territorialmente uma síntese 
excepcional desta trindade. Repousam sobre o Distrito Federal diversas aspirações e expectativas nacionais das 
quais compartilham, apenas os residentes em sua área, sem ser por elas responsáveis. Este percentual do 
FPEDF deverá levar em conta pois não apenas as necessidades comunitárias locais, geridas pelo Governo do 
DF, como as funções de Brasília em escala nacional e regional. Ou seja, como centro de integração nacional, 
modelo de administração pública e símbolo nacional. A União deverá contemplar recursos adequados ao custeio 
do Governo do Distrito Federal, independentemente dos critérios que norteiam a distribuição do FPEDF, 
sobretudo quando se tem em vista que os indicadores de receita tributária global per capita ou renda per capita 
no Distrito Federal escondem desigualdades gritantes da renda real, fortemente comprometedoras da imagem de 
integração social que se pretende à Capital da República.  
Propomos, pois, o percentual de cinco por cento (5%) do FPEDF ao Governo do Distrito Federal que 
corresponde as necessidades básicas da máquina governamental do Governo do Distrito Federal destinada a 
fazer cumprir as suas funções constitucionais como sede de Governo, “civitas” e “urbs” que se concretizam 
através das escalas monumental, regional, gregária e bucólica de Brasília.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00162 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 parágrafo 2o. do artigo 21 do anteprojeto  
do Sistema Tributário passará a ter a seguinte  
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redação:  
Art. 21  
............................................  
§ 2o. - Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
cinquenta por cento serão destinados  
exclusivamente às Unidades Federadas cuja renda  
per capita seja inferior à nacional. 
Justificativa: 

A fundamentação desta proposta é a mesma apresentada para a alteração do art. 20. Entre a concepção original 
da Subcomissão, de destinação exclusiva dos recursos do FPE para os Estados pobres, e a que prevaleceu, de 
um percentual de apenas 20%, a fixação de uma base de 50% parece um critério razoável, sem o que os ganhos 
dos Estados menos desenvolvidos tornam-se desprezíveis e a prioridade à correção das desigualdades 
regionais, mera retórica.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00214 REJEITADA 
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 NO ARTIGO 21, NO § 1o. O ITEM IV E O § 4o.:  
IV - regula os critérios de distribuição do  
Fundo de Ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do  
fundo;  
§ 4o. - Do montante no item IV do art. 19 os  
Estados entregarão aos Municípios vinte e cinco  
por cento, observados os critérios estabelecidos  
nos itens I e II do parágrafo único do artigo 19. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
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Texto:   

   Acrescente-se no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco por cento e  
mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. - Do montante referido no item IV do  
art. 19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00258 REJEITADA 
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 no art. 21, no § 1o. o item IV  
e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. Do montante referido no item IV do art.  
19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
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constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00273 REJEITADA 
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 no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - Regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. Do montante referido no item IV do art.  
19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00308 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 no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber que cinco décimos por cento e  
mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. - Do montante referido no item IV do  
art. 19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
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também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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:00366 PARCIALMENTE APROVADA 
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 Modificativa  
Modifique-se o inciso I do § 1o., do art. 21.  
Art. 21 - .........................  
§ 1o. - ............................  
I - dispor sobre os mecanismos para repasse  
automático dos fundos de participação e o cálculo  
dos rateios, observado o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 

Há necessidade de que, adotados os critérios de rateio, Lei Complementar assegure o repasse automático dos 
recursos que caibam a cada qual das unidades federativas participantes, bem como a fórmula de cálculo, 
observados os critérios constitucionais.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte, 
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornando-
o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a  Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo 
reflita seu  conteúdo parcial. 
   
   EMENDA:00367 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 Substitua-se o § 2o. do art. 21  
Art. 21......................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o. Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
cinquenta por cento serão destinados,  
exclusivamente às unidades federadas cujos  
indicadores econômico-sociais, definidos em lei,  
estejam abaixo da média nacional. 
Justificativa: 

O princípio inegável da existência dos Fundos de Participação, e de redistribuição de receita tributária dentre as 
unidades mais pobres.  
Este princípio só será assegurado, se, pelo menos metade de seu total, for destinado com exclusividade, aos 
estados cujo desenvolvimento econômico-social, esteja abaixo da média nacional. Embora o critério de edição 
universalmente aceito seja o de renda “per capita”, existem outros critérios que, eventualmente, poderão ser 
mais condizentes com a realidade nacional, como por exemplo, o consumo doméstico de energia elétrica, entre 
outros, que poderiam ser adotados pelo legislador ordinário.  
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  
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:00371 REJEITADA 
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 ARTIGO 21, NO § 1o. O ITEM IV E  
O § 4o:  
IV regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do  
fundo;  
§ 4o. Do montante referido no item IV do art.  
19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00393 PARCIALMENTE APROVADA 
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 § 2o. do artigo 21:  
Art. 21 ....................................  
§ 2o. Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados do Distrito Federal,  
trinta e cinco por cento serão destinados  
exclusivamente aos Estados das regiões Norte e Nordeste. 
Justificativa: 

É do conhecimento de todos que a atual sistemática de distribuição de receitas entre as Unidades da Federação 
tem acentuado as distorções regionais, favorecendo as regiões Sul e Sudeste e penalizando as demais regiões.  
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Como está redigido, o parágrafo segundo, do Substitutivo, beneficia diretamente Estados como Minas Gerais e 
Paraná, ambos com novos horizontes de potencial de receita com a ampliação da base de incidência do ICM, 
que incluiu os minerais, energia elétrica, combustíveis e toda e qualquer espécie de serviços.  
Acrescente-se ainda, que, de acordo com o texto do Substitutivo, os Estados mais desenvolvidos são 
beneficiados com o adicional do Imposto de Renda em cinco por cento e o ressarcimento, pela União, em cinco 
por cento do Imposto Sobre Produtos Industrializados, pela exportação de produtos industrializados, isentos do 
ICM.  
Nas regiões Norte e Nordeste, pelo contrário, a ampliação da base tributária pouco favorece e praticamente não 
existem condições de cobrar um adicional de cinco por cento do Imposto de Renda para uma sociedade que já 
não dispõe de renda.  
O mesmo ocorre com ressarcimento das perdas nas exportações de produtos industrializados, porque essas 
duas regiões pouco exportam tais bens, ficando esse benefício concentrado nas regiões Sul e Sudeste.  
Esse posicionamento é sustentado com as estatísticas e com as projeções realizadas por entidades das mais 
respeitadas nesse País.  
Assim, o percentual de vinte por cento destinado exclusivamente aos Estados do Norte e Nordeste, não atende 
ao espírito de correção das distorções que deve nortear a reforma tributária constitucional.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00418 PARCIALMENTE APROVADA 
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 § 2o. do Art. 21., do Substitutivo  
do Relator a seguinte redação:  
Art. 21......................................  
§ 2o. - Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e Municípios,  
cinquenta por cento serão destinados  
exclusivamente às unidades federadas cuja "renda  
per capita" seja inferior à nacional. 
Justificativa: 

De conformidade com o Substitutivo, a repartição futura do FPE e FPM se faria em condições mais 
desfavoráveis do que hoje, quando os Estados e Municípios do Norte e Nordeste detêm com exclusividade 20% 
desses Fundos, além de participarem da distribuição dos 80% restantes.  
A proposta visa uma posição conciliatória, dependendo, é claro, de definições outras quanto os próprios 
percentuais do FPE e FPM, a destinação de 5% do IPI para os Estados geradores do imposto, a manutenção da 
competência estadual para cobrar adicional sobre o imposto de renda e o possível ressarcimento financeiro dos 
Estados e Municípios em decorrência de isenções de ICM concedidas pela União.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00475 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O parágrafo 2o. do art. 21 do substitutivo da  
Comissão do sistema Tributário. Orçamento e  
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Finança, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 21 ......................  
§ 2o. - Na distribuição dos recursos do fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
cinquenta por cento serão destinados  
exclusivamente às unidades federadas cuja "renda  
per capita" seja inferior à nacional, os restantes  
cinquenta por cento serão destinados a todos as  
unidades federadas de acordo com critérios a serem  
estabelecidos em Lei". 
Justificativa: 

O parágrafo 4° do Art. 21 do anteprojeto da Subcomissão de tributo, participação e distribuição das receitas 
previa que o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal seria distribuído na sua totalidade 
exclusivamente às unidades da federação com “renda per capita” inferior à nacional.  
O Fundo de Participação na sua concepção deve levar em consideração dois aspectos fundamentais: 
equalização e proporcionalidade na necessidade de bens e serviços públicos.  
A proposta da Subcomissão estava levando em consideração apenas a questão da equalização e a proposta da 
Comissão atribui pouca importância a tal questão, quando é sabido que os desníveis regionais na distribuição da 
riqueza e da renda são fatores determinantes de fortes tensões sociais. 
O que essa emenda propõe é que haja uma distribuição equitativa dessas funções básicas. 
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00479 REJEITADA 
Fase:    

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no artigo 21, item III, o § 4o. com o seguinte texto:  
§ 4o. - Excluem-se do cálculo de aferição da  
renda per capita, as empresas que, isentas por  
qualquer motivo, deixam de recolher aos cofres dos  
Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa: 

A aferição da renda per capita, em nosso País, é feita através de processo moroso, altamente burocratizado e, 
até, com descaso.  
Elemento fundamental para a tomada de importantes decisões governamentais na área do desenvolvimento, da 
distribuição de rendas, etc., a renda per capita deveria merecer de nossas autoridades a maior atenção e o 
melhor interesse. – Isso não ocorre, infelizmente.  
Haja vista que o ultimo cálculo de renda per capital brasileira, a nível estadual, foi elaborado no ano de 1980. – 
Em países desenvolvidos esse cálculo é feito a cada três meses. 
E é exatamente sobre a renda per capita que se pretende calcular os percentuais de distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal. 
Como é sabido, entre os componentes de formação do referido cálculo incluem-se população, faturamento bruto, 
receita tributária, dentre outros.  
Em vários Estados brasileiros, grande número de empresas gozam de isenções fiscais. – Em outros, grandes 
empresas que comercializam seus produtos no exterior, deixam de pagar impostos por iniciativa d apropria União 
Federal, a qual, incentivando as exportações proíbe qualquer tipo de tributação para tornar tais produtos 
competitivos no mercado internacional. (São os famosos produtos incentivados, razão de muita discussão e 
polêmica). 
Considerando a grande defasagem dos elementos disponíveis em ralação à renda per capita estadual e se 
prevalecer o critério aprovado por essas Subcomissão, Estados com Sta. Catarina, Mato Grosso do Sul, Espirito 
Santo e outros, cuja renda per capita à época se aproximava da média nacional (Cr$ 102.173,00), atualizados 
que fossem os cálculos correriam o grave risco de serem excluídos do rateio do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal.  
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É evidente que os elementos – faturamento bruto e tributação exercem forte influência na fixação da renda per 
capita estadual. Para que injustiças não venham a ser cometidas, há que se expurgar do referido cálculo as 
empresas que, isentas ou incentivadas, continuam a contribuir com o seu movimento econômico-financeiro para 
a formação dos componentes de fixação da renda per capita. 
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:00481 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se o § 4o. no item III, do artigo 21  
do Anteprojeto da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças, com o seguinte texto:  
§ 4o. - Os restantes 80% serão distribuídos  
às unidades federadas em valores inversamente  
proporcionais à renda per capita de cada Unidade. 
Justificativa: 

A prevalecer o critério adotado nessa Subcomissão e as considerarmos o fato inconteste de que o cálculo da 
renda per capita estadual está totalmente desatualizado, eis que sua última aferição foi feita no ano de 1980, 
conforme dados em nosso poder, vários Estados brasileiros, dentre os quais destacamos Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul, Espírito Santo, dentre outros, cuja renda aquela época aproximava-se da média nacional (Cr$ 
102.173,00), poderão ser excluídos do rateio do Fundo de Participação, na hipótese de um recalculo.  
Se esta hipótese vier a acontecer haveria um forte impacto nas econômicas desses Estados, em processo de 
rápido desenvolvimento e, por isso mesmo, não podendo dispensar quaisquer espécies de recursos financeiros, 
ainda porque suas econômicas não diferem das econômicas dos demais Estados federados.  
Apelamos, pois, aos Senhores e Senhores Constituintes para que revejam seus pontos de vista e aprovem esta 
junta 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  
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:00516 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   O artigo 21, parágrafo 3o., do Anteprojeto da  
Comissão V da Assembléia Nacional Constituinte,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 21 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - O Tribunal de Contas da União,  
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anualmente, ouvido o Conselho de Representantes  
dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de  
Representantes dos Municípios, efetuará o cálculo  
dos coeficientes de distribuição referentes aos  
respectivos Fundos de Participação. 
Justificativa: 

A Emenda aqui proposta está sendo sugerida dentro do entendimento de que, compete ao Tribunal de Contas da 
União, usando os critérios definidos em lei, para a distribuição dos recursos, serão distribuídos. A determinação 
da quota em si é função da execução orçamentária, que se verifica no âmbito do Executivo. Ao Tribunal de 
Contas caberá verificar quanto à propriedade dessa execução orçamentária.  
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:00539 REJEITADA 
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 NO ARTIGO 21; NO 4 1o. O ITEM IV E O § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
Art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. Do montante referido no item IV do Art.  
19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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 
sua adequada formulação, requerem estudos e análises demoradas, não devendo, portanto, ser tratados a nível 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00560 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Na Seção VI: da repartição das Receitas  
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Tributárias.  
No artigo 21, item III excluir parágrafo 2o. 
Justificativa: 

A redação, exclusivamente, produziria injustiças e imperfeições. Por exemplo com os Estados próximos á média; 
desestimulando o que pretende apoiar. Outra questão seria a aferição da população que só ocorreria de 10 em 
10 anos através do censo. Tais intervalos produziriam choques pouco controláveis.  
Finalmente o tributo ademais de sua função redistributiva, tem basicamente a função supridora de recursos para 
que o setor público cumpra com seus deveres constitucionais a qualquer nível. Tais necessidades se concentram 
muitas vezes nas áreas mais densamente povoadas algumas paradoxalmente mais desenvolvidas.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo aos Anteprojetos das 
Subcomissões, tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados para a 
reformulação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento 
   
   EMENDA: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  
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 das Receitas, com aprovação unânime, o princípio da distribuição 
exclusiva do F.P.E aos Estados cuja renda “per capita” 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 desenvolvimento não podiam abrir 
mão desta receita, embora continuem reconhecendo que aos mais frágeis economicamente deve 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;  
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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  
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: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  
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 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 desenvolvimento não podiam abrir 
mão desta receita, embora continuem reconhecendo que aos mais frágeis economicamente deve ser dado 
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  
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:00597 PARCIALMENTE APROVADA 
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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 parágrafo 2o, do artigo 21, para:  
§ 2o. - A distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
serão destinados exclusivamente às unidades  
federadas cuja "renda per capita" seja inferior à nacional.  
Procura-se com a nova redação do parágrafo  
segundo fortalecer as unidades federadas cuja  
renda "per capita" situa-se em níveis que exigem  
uma maior canalização de recursos, capazes de  
soerguerem as suas combalidas economias locais.  
Objetivando-se equalizar os desequilíbrios  
entre as diversas unidades da Federação, a Carta  
Federal deve impor que as aplicações de recursos  
em serviços públicos têm de ser feitas num cálculo  
que considere a renda "per capita" de cada unidade  
federada. 
Justificativa: 

Procura-se com a nova redação do parágrafo segundo fortalecer as unidades federadas cuja renda “per capita” 
situa-se em níveis que exigem uma maior canalização de recursos, capazes de erguerem as suas combalidas 
economias locais.  
Objetivando-se equalizar os desequilíbrios entre as diversas unidades da Federação, a Carta Federal deve impor 
que as aplicações de recursos em serviços públicos têm de ser feitas num cálculo que considere a renda “per 
capita” de cada unidade federada.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00670 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 no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. - Do montante no item IV do art. 19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
Parecer:   

   A destinação de parcela da receita tributária federal para Estados e Municípios exportadores já está 
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contemplada no Substitutivo (art. 20, item II), embora de forma e natureza parcialmente distinta à sugerida pelo 
nobre Constituinte.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00678 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:   

   Suprima-se os incisos II e III do parágrafo  
1o. e o parágrafo 3o. do art. 21 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

A armadura legal que hoje governa a distribuição de participações a Estados e Municípios só não funciona 
satisfatoriamente quando interferem injunções políticas ou financeiras.  
O dispositivo proposto, através da criação do Conselho de Representantes dos Estados e da ingerência do 
Tribunal de Contas virá contribuir para a excessiva burocratização de um procedimento que hoje se apresenta 
razoavelmente expedido.  
Não há porque mudá-lo para outro que certamente acarretará delongas e demoras, ao contrário do que 
certamente se pretendeu.  
A interferência do Tribunal de Contas já tinha sido afastada com proveito para os Estados, por iniciativa do ex-
Ministro Hélio Beltrão. Não se vê motivo para retroceder a uma prática já abolida por inconveniente e 
desnecessária.  
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:00699 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 21, a seguinte redação:  
"Na distribuição dos recursos do Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
dez (10) por cento serão destinados exclusivamente  
às unidades federadas, cuja renda per capita seja  
inferior à nacional." 
Justificativa: 

Diante das dificuldades da avaliação da renda per capita dos Estados, a destinação de vinte (20) por cento para 
os Estados com renda per capita inferior à renda per capita nacional provocaria um número imprevisível de 
questões judiciais por parte dos Estados que viessem a se considerar, prejudicados.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00701 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Parágrafo 2o. do Artigo 21  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo segundo do artigo 21:  
Na distribuição dos recursos do Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
vinte por cento serão destinados às unidades  
federadas, cuja renda per capita igual ou inferior  
a Nacional. 
Justificativa: 

A emenda objetiva incluir no bolo os Estados que ainda não tenham ultrapassado a renda per capita nacional.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00714 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:   

   Emenda  
Dê ao § 3o.,do art. 21 a seguinte redação:  
A União, anualmente encaminhará ao Conselho  
de Representantes dos Estados e do Distrito  
Federal e ao Conselho de Representantes dos  
Municípios, para aprovação, as quotas  
correspondentes a cada ente público, referentes  
aos respectivos Fundos de Participação. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser objeto de 
norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e características, pode vir a 
passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução econômico-social do País, à qual os 
fatos específicos relativos à área tributária se acham intimamente ligados.  
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do País, deve 
vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de legislação 
infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00867 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   O artigo 21, parágrafo 1o., itens II e III, e  
parágrafos II e III passam a ter a seguinte redação:  
Item II - Dispor sobre a competência de  
Comissão Especial do Senado Federal, a qual  
caberá acompanhar o cálculo e a liberação das  
participações prevista no art. 20 desta  
Constituição.  
Item III - Autorizar as Assembléias  
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Legislativas em cada Estado a criar Comissão  
Especial para acompanhar o cálculo e a liberação  
das participações previstas no art. 20, de  
interesse municipal.  
§ 2o. - Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
20 por cento serão destinados exclusivamente as  
unidades federadas cuja renda per capita seja  
inferior a nacional, para compor programas de  
assistência social.  
§ 3o. - O Tribunal de Contas da União,  
anualmente ouvidos os órgãos parlamentares  
mencionados nos itens II e III do § 1o. deste  
artigo efetuará o cálculo das quotas referentes  
aos respectivos fundos de participação. 
Justificativa: 

Nos regimes democráticos todo mecanismo tributário está subordinado ao Poder Legislativo, só ocorrendo a 
existência de outras entidades nas organizações de tendências autocráticas, onde geralmente os tecnocratas 
dos escalões superiores sufocam as reivindicações dos conselhos e entidades inferiores. Dentro desse espírito é 
que se apresenta a emenda acima.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte, 
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornando-
o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a  Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo 
reflita seu  conteúdo parcial. 
   
   EMENDA:00876 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 no artigo 21, no § 1o. o item IV e o § 4o.:  
IV - regular os critérios de distribuição do  
fundo de ressarcimento previsto no item III do  
art. 19, de modo que o seu montante seja  
distribuído proporcionalmente à perda de cada  
Estado e do Distrito Federal, não podendo nenhum  
participante receber menos que cinco décimos por  
cento e mais de quinze por cento do valor total do fundo;  
§ 4o. - Do montante referido no item IV do  
art. 19 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. 
Justificativa: 

As emendas propostas visam uma harmonização dos diversos dispositivos tendo em vista a instituição do fundo 
de ressarcimento das perdas por saídas para o exterior com imunidade. Por outro lado, como as perdas são 
também dos municípios, a inserção do § 4° ao art. 21 visa corrigir tal desvio tributário, atribuindo-lhes 
participação no fundo de ressarcimento.  
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:00882 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do art. 21 a seguinte redação:  
"Art. 21. ..................................  
§ 2o. Na distribuição dos recursos do Fundo  
de Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
cinquenta por cento serão destinados  
exclusivamente às unidades federadas cuja renda  
per capita seja inferior à nacional." 
Justificativa: 

É inteiramente insuficiente a parcela de 20% do FPE destinada com exclusividade aos Estados mais pobres.  
Mister se faz que pelo menos metade desses recursos sejam dirigidos com exclusividade a essas unidades 
federadas.  
Parecer:   

   Segundo o substitutivo proposto, cabe à lei complementar definir os critérios de rateio do FPE e do FPM, 
atendendo a  determinação explicita de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, 
o que, consideramos, incorpora em parte sugestão do nobre constituinte preocupado em atenuar as 
desigualdades regionais.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00895 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Suprima-se o item I do § 1o. do art. 21. 
Justificativa: 

O dispositivo está mal redigido, devendo ser reescrito, ou mesmo eliminado.  
Ademais, a distribuição dos recursos dos Fundos de Participação é matéria de lei ordinária, vez que se reporta a 
receita tributária federal.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte, 
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornando-
o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a  Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo 
reflita seu  conteúdo parcial. 
   
   EMENDA:00901 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Suprima-se o item I do § 1o. do art. 21 do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

O dispositivo está mal redigido, devendo ser reescrito, ou mesmo eliminado.  
Ademais, a distribuição dos recursos dos Fundos de Participação é matéria de lei ordinária, vez que se reporta a 
receita tributária federal.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita em parte, 
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso Substitutivo, tornando-
o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a  Emenda se reporta, de modo que o Substitutivo 
reflita seu  conteúdo parcial. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:02907 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Seção IV Capítulo I  
Título VII  
Incluir na secção VI ou onde couber:  
(art. 287): A taxa sobre jogos populares, ora  
instituída, inclusive sobre o jogo do bicho terá  
sua arrecadação destinada exclusivamente à  
manutenção das policias florestais, aos programas  
de preservação do meio ambiente, da ecologia, da  
proteção de animais e espécimes em extinção e de  
festejos tradicionais consagrados.  
Incluir no art. 285:  
V - Definir sobre a arrecadação e o rateio da  
taxa sobre jogos populares. 
Justificativa: 

O chamado jogo do bicho é na realidade um fato público notório e incontestável, cuja existência e prática estão 
arraigados nos mais variados segmentos da sociedade brasileira. 
Nem a criação das loterias esportivas e de números conseguiram inibir a prática do tradicional hábito.  
Assim, a proposta de instituição do fato gerador da única taxa prevista na lei maior se, de um lado implica no 
reconhecimento tácito da prática de outro resulta em inegável e permanente fonte de receita capaz de suprir 
carências vitais nas áreas onde se preconiza sua destinação.  
Nem mesmo os festejos carnavalescos que constituem tradição nacional e fonte permanente de divisas 
perderiam sua tradicional fonte de custeio.  
Nessas condições confio que os nobres Constituintes aprovem a emenda por princípio de justiça.  
   
   EMENDA:03451 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 285  
Suprimam-se do anteprojeto:  
a) os itens III e IV do art. 285;  
b) a expressão "ouvido o Conselho de  
Representantes dos Estados e do Distrito Federal e  
o Conselho de Representantes dos Municípios" do  
parágrafo único do art. 285. 
Justificativa: 

Os órgãos a serem criados por lei complementar acrescentarão, sem dúvidas, novos ônus às finanças do país, 
justamente no momento em que se pretende diminuir os gastos governamentais.  
Por força do art. 25, § 1°, da Emenda Constitucional n° 01/69, atribui-se ao Tribunal de Contas da União a 
cálculo das quotas estaduais e municipais, o que é feito de acordo com as normas preceituadas no Código 
Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único, do art. 285, do Anteprojeto em exame, incumbe o Tribunal do 
cálculo das referidas quotas. 
Há cerca de dois anos vem o Tribunal de Contas da União divulgando, mensalmente, em sessão plenária, cuja 
ata é publicada na integra no Diário Oficial da União, o demonstrativo das quotas-partes atribuídas aos Fundos 
de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) no qual se discriminam as receitas arrecadadas 
resultantes do I.R. e do I.P.I., com todas as suas deduções.  
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Por sua vez, idêntica publicidade tem sido feita por intermédio da imprensa de todo o Território Nacional, 
passível, pois, de acompanhamento por todos os interessados.  
Assim, não se justifica a criação de mais dois órgãos com a finalidade de acompanhar o cálculo e a liberação das 
participações, uma vez que ambas se constituem em atribuição inerente do Tribunal de Contas da União e 
dependem, apenas, de mecânica já automatizada pelo Ministério da Fazenda e Banco do Brasil, pois resultam 
de coeficientes rigorosamente calculados segundo fatores estabelecidos no Código Tributário Nacional e fixados 
por Resolução, ao final de cada exercício, para vigência no ano subsequente.  
   
   EMENDA:03718 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 285  
Inclua-se no Art. 285 o seguinte inciso V:  
Art. 285 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhes-á creditada no  
momento de arrecadação de cada imposto, conforme  
dispuser lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
   
   EMENDA:03784 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 285  
Inclua-se no Art. 285 o seguinte inciso V:  
Art. 285 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhe-á creditada no momento  
de arrecadação de cada imposto, conforme dispuser  
lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
   
   EMENDA:04206 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
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Texto:   

   Suprima-se os incisos II e IV do artigo 285. 
Justificativa: 

Quanto menor for o número de Conselhos criados pela Constituição mais amplas ficam as prerrogativas do 
Congresso Nacional.  
Esses Conselhos, no que pesem, poderem em determinadas situações, ser úteis, suas implantações 
burocratizam mais a administração pública, tornam mais dispendiosa para não se falar que são, muitas vezes, 
fatores de conflitos de decisões na área administrativa.  
   
   EMENDA:05574 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 285  
Inclua-se no art. 285 o seguinte inciso V:  
Art. 285 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhes-á creditada no  
momento de arrecadação de cada imposto, conforme  
dispuser lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:15623 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se os itens III e IV do art. 280 e  
dê-se nova redação ao parágrafo único do mesmo artigo:  
"Parágrafo único. O Tribunal de Contas da  
União, anualmente, efetuará o cálculo das quotas  
referentes aos respectivos Fundos de Participação." 
Justificativa: 

Não há, em absoluto, razões que justifiquem a criação, em nível constitucional, de Conselhos de Representantes 
para que “acompanhem o cálculo e a liberação das liberações dos recursos” dos Fundos de Participação.  
Caberá à lei complementar tratar do assunto com mais detalhes.  
Parecer:   

   O estabelecimento de normas sobre a entrega dos recursos objetos de transferências para os Estados e os 
Municípios e sobre o acompanhamento, pelos interessados, dos respectivos cálculos, seria preferível à criação 
de Conselhos de Representantes. Nesse caso, o parágrafo único haveria que ser modificado, tal como proposto 
na emenda. Pela aprovação. 
     
   EMENDA:02753 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Seção VI Capítulo I, Título VII:  
Incluir na secção VI ou onde couber:  
A taxa sobre jogos populares, ora instituída,  
inclusive sobre o jogo do bicho terá sua  
arrecadação destinada exclusivamente à manutenção  
das polícias florestais, aos programas de  
preservação do meio ambiente, da ecologia, da  
proteção de animais e espécimes em extinção e de  
festejos tradicionais consagrados.  
Incluir no art. 280:  
V - Definir sobre a arrecadação e o rateio da  
taxa sobre jogos populares. 
Justificativa: 

O chamado jogo do bicho é na realidade um fato público notório e incontestável, cuja existência e prática estão 
arraigados nos mais variados segmentos da sociedade brasileira. 
Nem a criação das loterias esportivas e de números conseguiram inibir a prática do tradicional hábito.  
Assim, a proposta de instituição do fato gerador da única taxa prevista na lei maior se, de um lado implica no 
reconhecimento tácito da prática de outro resulta em inegável e permanente fonte de receita capaz de suprir 
carências vitais nas áreas onde se preconiza sua destinação.  
Nem mesmo os festejos carnavalescos que constituem tradição nacional e fonte permanente de divisas 
perderiam sua tradicional fonte de custeio.  
Nessas condições confio que os nobres Constituintes aprovem a emenda por princípio de justiça.  
Parecer:   

   Pela rejeição. Os dispositivos da emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão 
figurar mais adequadamente no corpo da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:03255 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 280  
Suprimam-se do Projeto:  
a) os itens III e IV do art. 280;  
b) a expressão "ouvido o Conselho de  
Representantes dos Estados e do Distrito Federal e  
o Conselho de Representantes dos Municípios" do  
parágrafo único do art. 280. 
Justificativa: 

Os órgãos a serem criados por lei complementar acrescentarão, sem dúvidas, novos ônus às finanças do país, 
justamente no momento em que se pretende diminuir os gastos governamentais.  
Por força do art. 25, § 1°, da Emenda Constitucional n° 01/69, atribui-se ao Tribunal de Contas da União a 
cálculo das quotas estaduais e municipais, o que é feito de acordo com as normas preceituadas no Código 
Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único, do art. 285, do Anteprojeto em exame, incumbe o Tribunal do 
cálculo das referidas quotas. 
Há cerca de dois anos vem o Tribunal de Contas da União divulgando, mensalmente, em sessão plenária, cuja 
ata é publicada na integra no Diário Oficial da União, o demonstrativo das quotas-partes atribuídas aos Fundos 
de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM) no qual se discriminam as receitas arrecadadas 
resultantes do I.R. e do I.P.I., com todas as suas deduções.  
Por sua vez, idêntica publicidade tem sido feita por intermédio da imprensa de todo o Território Nacional, 
passível, pois, de acompanhamento por todos os interessados.  
Assim, não se justifica a criação de mais dois órgãos com a finalidade de acompanhar o cálculo e a liberação das 
participações, uma vez que ambas se constituem em atribuição inerente do Tribunal de Contas da União e 
dependem, apenas, de mecânica já automatizada pelo Ministério da Fazenda e Banco do Brasil, pois resultam 
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de coeficientes rigorosamente calculados segundo fatores estabelecidos no Código Tributário Nacional e fixados 
por Resolução, ao final de cada exercício, para vigência no ano subsequente.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03515 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 280  
Inclua-se no Art. 280 o seguinte inciso V:  
Art. 280 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhes-á creditada no  
momento de arrecadação de cada imposto, conforme  
dispuser lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
Parecer:   

   Embora louvável o descortino do proponente, nossa convicção é de que a matéria sob exame recebeu 
tratamento adequado no Projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03580 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 280  
Inclua-se no Art. 280 o seguinte inciso V:  
Art. 280 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhe-á creditada no momento  
de arrecadação de cada imposto, conforme dispuser  
lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
Parecer:   

   A norma que a Emenda pretende inserir no Projeto de Constituição, infelizmente, é inexequível, face à 
complexidade da sistemática de distribuição do produto da arrecadação de cada imposto, inclusive no que tange 
à centralização dos fundos de participação, para tornar possível a redistribuição de recursos para as regiões 
menos aquinhoadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03964 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Suprima-se os incisos III e IV do artigo 280. 
Justificativa: 

Quanto menor for o número de Conselhos criados pela Constituição mais amplas ficam as prerrogativas do 
Congresso Nacional.  
Esses Conselhos, no que pesem, poderem em determinadas situações, ser úteis, suas implantações 
burocratizam mais a administração pública, tornam mais dispendiosa para não se falar que são, muitas vezes, 
fatores de conflitos de decisões na área administrativa.  
Parecer:   

   A Emenda contribui, sem dúvida, para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição. Concordamos com a 
supressão do item IV e com a mudança na redação do item III do art. 280.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05184 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 285  
Inclua-se no Art. 280 o seguinte inciso V:  
Art. 280 - ..................................  
V - A parcela dos impostos federais e  
estaduais pertencentes aos Municípios, nos termos  
desta Constituição, ser-lhes-á creditada no  
momento de arrecadação de cada imposto, conforme  
dispuser lei complementar federal. 
Justificativa: 

As transferências automáticas de recursos públicos, previstas no Sistema Tributário Nacional, maior eficácia 
terão na medida em que se deem no mais curso espaço de tempo. Em face da sistemática arrecadadora 
existente hoje em todo o país, não deverá haver obstáculos para que isso se opere sem grandes dificuldades. A 
determinação desse requisito, através de lei complementar federal, permitirá que se adote tal procedimento 
somente naqueles tributos cuja natureza permita que isso ocorra.  
Parecer:   

   A sistemática de apuração do valor do imposto arrecadado em cada Estado e os critérios de distribuição de 
cada tributo, sobretudo dos impostos federais e do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e prestação de serviços, tornam impossível, o crédito no momento da sua arrecadação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10946 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Substitua-se, no inciso II, do artigo 280, do  
Projeto de Constituição, a expressão  
"especialmente, sobre os critérios de rateio dos  
fundos previstos no seu item I, que serão  
distribuídos..., para a seguinte:  
Art. 280 - ..................... 
II - ...especialmente, de manutenção dos  
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mesmos critérios de rateio dos fundos previstos no  
seu item I. 
Justificativa: 

A manutenção dos critérios de rateio das alíquotas do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal 
impede o desentendimento e a hostilidade entre as unidades federativas do Brasil.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:12330 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   O inciso IV do art. 280 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 280. ..................................  
IV - Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Municípios, ao qual caberá  
acompanhar o cálculo e a liberação das  
participações e das parcelas de seu interesse,  
previstos respectivamente nos arts. 277 e 276. 
Justificativa: 

A alteração do item IV, do art. 280 justifica-se na medida em que se torna incompreensível que os Municípios 
estejam representados para acompanhar o cálculo e a liberação das participações na esfera da União e o 
mesmo não aconteça no âmbito dos Estados, principalmente se levado em consideração que as transferências 
efetuadas pelos Estados constituem, na maioria dos casos, a maior fonte de receita dos Municípios.  
Parecer:   

   Outras emendas propuseram alterações ao artigo 280 do projeto, às quais se propôs acolhimento, em prejuízo, 
pois, desta. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12334 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se do Projeto de Constituição o item  
I do art. 280. 
Justificativa: 

A supressão do item I do art. 280 justifica-se no nosso entendimento, porque resguarda os Municípios no direito 
da receita que lhes pertencem, haja visto que, da forma colocada, prejudica-os, pois é dentro dos seus territórios 
que acontece o fato gerador do imposto das operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços. Não sendo, portanto, de justiça, que os municípios fiquem com a menor quota de participação, nas 
transferências destas receitas.  
A proposta de Emenda que apresentamos faz parte de um conjunto de outras, referente a competência dos 
Municípios para instituir impostos e a participação destes nas transferências das receitas arrecadadas na fonte 
geradora dos mesmos.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A manutenção do dispositivo constitucional, nos termos do Projeto, prende-se à necessidade de 
se definir critério objetivo, na distribuição, aos Municípios, da parcela que lhes cabe do imposto sobre circulação 
de mercadorias.  
É sabido que, se não houver definição clara e explícita, em lei complementar, tal conceito poderá ser manipulado 
pelos executivos estaduais. 
   
   EMENDA:15825 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Altera o item II do art. 280.  
Art. 280. ..................................  
II - estabelecer normas em relação à entrega  
dos recursos de que trata o art. 277,  
especialmente, sobre os critérios de rateio dos  
Fundos nele previstos objetivando:  
a) promover o equilíbrio sócio-econômico  
entre Estados e entre Municípios;  
b) vincular as participações dos Estados,  
Distrito Federal e Municípios ao desempenho  
verificando na obtenção da receita tributária própria. 
Justificativa: 

A modificação proposta objetiva criar estímulo adicional para que os Estados, Distrito Federal e Municípios se 
preocupem com a otimização de suas Administrações Tributárias. 
Caso contrário, corre-se o risco de muitos deles atingirem níveis de desempenho bastante modestos, ou até 
abdicarem de qualquer esforço tributário próprio, confiantes em que a União proverá, a tempo e hora, as suas 
necessidades de recursos financeiros.  
Parecer:   

   Não há dúvida de que a vinculação das transferências ao desempenho verificado na obtenção da receita 
tributária própria dos Estados e Municípios representaria um avanço em nossa administração tributária. Ocorre, 
porém, que, adotada essa medida, correr-se-ia o risco de muitos Municípios - e mesmo Estados - num primeiro 
momento, virem a sofrer sensível redução em suas participações. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16523 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   No Art. 280, dê-se a seguinte redação aos itens III e IV:  
"III - Dispor sobre a competência de Comissão  
Especial do Senado Federal, a qual caberá  
acompanhar o cálculo e a liberação das  
participações previstas no Art. 277 desta Constituição".  
"IV - Autorizar as Assembléias Legislativas  
em cada Estado a criar Comissão Especial para  
acompanhar o cálculo e a liberação das  
participações previstas no Art. 277, de interesse  
municipal".  
Acrescente-se parágrafo único ao Art. 280, na forma abaixo:  
"Parágrafo único - O tribunal de Contas da  
União, anualmente, ouvidos os órgãos parlamentares  
mencionados nos itens III e IV deste Artigo,  
efetuará o cálculo das quotas referentes aos  
respectivos Fundos de Participação. 
Justificativa: 

Nos regimes democráticos todo mecanismo tributário está subordinado ao Poder Legislativo, só ocorrendo a 
existência de outras entidades nas organizações de tendências autocráticas, onde geralmente os tecnocratas 
dos escalões superiores sufocam as reivindicações dos conselhos e entidades inferiores. Dentro desse espírito é 
que se apresenta a emenda acima.  
Parecer:   

   Emendas outras propuseram alterações ao artigo 280 e seu parágrafo único, embora no mesmo espírito, 
porém de forma diferente, às quais se propôs acolhimento, em prejuízo, pois, desta. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18935 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 SUPRESSIVA DO ÍTEM I DO ARTIGO 280  
Suprima-se o item I do artigo 280 do Projeto  
de Constituição. 
Justificativa: 

O item I do artigo 280 cuja supressão ora se propõe, estabelece que lei complementar definirá valor adicionado 
para fins de repartição das receitas do ICM aos municípios.  
Inicialmente, revela salientar, que tal norma é redundante, pois o artigo 259 do Projeto determina que lei 
complementar estabelecerá normas gerais sobre os impostos, entre eles o ICM e seu fato gerador, lançamento, 
crédito, prescrição e decadência. Ora, o ICN, nos termos do artigo 272, § 6° do Projeto, é um imposto não 
cumulativo, ou seja, que incide sobre o valor adicionado à mercadoria. Assim, ao que parece, haverá dois 
dispositivos em lei complementar que regularão o mesmo instituto, qual seja, o valor adicionado do ICM.  
De outra forma, o item I do artigo 280, induz a que coexistirão dois conceitos diferentes dobre valor adicionado, 
um dizendo respeito ao lançamento tributário, outro relativo à repartição da receita tributária.  
Não é de boa técnica haver normas constitucionais redundantes, quanto mais se essa redundância trará 
disparidade de conceitos sobre um mesmo assunto.  
Por fim, definir valor adicionado para efeito de repartição de receitas no molde proposto no Projeto, será tarefa 
impossível, pois ter-se-iam que levantar a cada mês todas as operações efetuadas em todos os Municípios de 
um Estado, para se entregar a parcela tributária a eles devida, em função de cada operação realizada em cada 
Municípios.  
Tal tarefa, além de insana, trará como consequência aumento enorme nos custos da administração fazendária.  
Estas as razões que fundamentam a presente proposta de supressão do item I do artigo 280. 
Parecer:   

   Pela rejeição. A manutenção do dispositivo constitucional, nos termos do Projeto, prende-se à necessidade de 
se definir critério objetivo, na distribuição, aos Municípios, da parcela que lhes cabe do imposto sobre circulação 
de mercadorias.  
É sabido que, se não houver definição clara e explícita, em lei complementar, tal conceito poderá ser manipulado 
pelos executivos estaduais. 
   
   EMENDA:19270 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 280  
Inclua-se no artigo 280 do Projeto de Constituição, o seguinte:  
Artigo 280 - Cabe à lei complementar:  
III - estabelecer que as parcelas dos  
impostos federais e estaduais pertencentes aos  
Municípios, nos termos desta Constituição, ser-lhes-ão  
creditados no momento de arrecadação de cada imposto. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:19355 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO MODIFICADO: Art. 280, Inciso II  
Onde se lê "que definirá os encargos" leia-se  
"que estabelecerá critérios de rateio". 
Justificativa: 
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A forma original abre um espaço enorme às especulações outras que poderiam desvirtuar a vontade e interesse 
constituinte do presente momento.  
O vocábulo “encargos” pode se referir à diversas outras situações que não sejam, necessariamente, critérios de 
rateio, daí porque, com a substituição dos termos citados, não haverá dúvida, no momento em que se criar a 
nova jurídica.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:24283 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 216, o seguinte parágrafo:  
Art. 216 - ..................................  
§ (--) - A fixação das alíquotas ou dos  
coeficientes dos tributos estaduais que devem ser  
repassados aos municípios é da exclusiva  
competência de lei estadual. 
Justificativa: 

Considero oportuna a norma, atualmente em vigor, que determina a repartição do I.C.M, arrecadado pelos 
Estados para os Municípios. Julgo impertinente, todavia, que uma lei federal (ou mesmo o texto constitucional) 
fixe o percentual a ser repassado uniformemente às comunidades locais.  
Dadas as condições peculiares de cada Município, parece-me mais adequado que uma lei estadual, votada pela 
Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo, estabeleça os percentuais ou coeficientes de distribuição. A 
autoridade regional é quem melhor conhece as necessidades de cada comuna. Assim, em determinado 
momento, pode haver interesse em investir mais em certo Município ou em Municípios de uma certa região, 
devido às condições específicas de pobreza ou que tenha carências sociais.  
Creio que esta proposta, embora polemica à primeira vista, acabará sensibilizando os nobres pares e deles 
merecerá amplo e franco apoio.  
Parecer:   

   Pretende a emenda incluir dispositivo no Título VII que trata da Tributação.  
A modificação proposta vai de encontro ao Sistema Tributário estabelecido no Substitutivo, que prevê adequada 
e equilibrada distribuição das receitas públicas, deixando à Lei Ordinária o detalhamento decorrente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24521 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se, inciso IV ao artigo 216 do Substitutivo do Relator:  
Art. 216 ....................................  
IV - Regular a criação do Conselho de  
Representantes dos Municípios, ao qual caberá  
acompanhar o cálculo e a liberação das  
participações e das parcelas de seu interesse,  
previstos respectivamente nos artigos 211, 212 e 213. 
Justificativa: 

A proposta de Emenda justifica-se na medida em que se torna incompreensível que os Municípios estejam 
representados para acompanhar o cálculo e a liberação das participações na esfera da União e o mesmo não 
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aconteça no âmbito dos Estados, principalmente se levado em consideração que as transferências efetuadas 
pelos Estados constituem, na maioria dos casos, a maior fonte de receita dos Municípios.  
Parecer:   

   Visa a emenda incluir inciso IV no artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a especificação proposta deve ser objeto de Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24525 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: item I do Art. 216  
Suprima-se do Substitutivo do Relator:  
a) O item I do artigo 216 
Justificativa: 

A supressão do item I do art. 280 justifica-se no nosso entendimento, porque resguarda os Municípios no direito 
da receita que lhes pertencem, haja visto que, da forma colocada, prejudica-os, pois é dentro dos seus territórios 
que acontece o fato gerador do imposto das operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços. Não sendo, portanto, de justiça, que os municípios fiquem com a menor quota de participação, nas 
transferências destas receitas.  
A proposta de Emenda que apresentamos faz parte de um conjunto de outras, referente a competência dos 
Municípios para instituir impostos e a participação destes nas transferências das receitas arrecadadas na fonte 
geradora dos mesmos.  
Parecer:   

   Quer a emenda suprimir o inciso I do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a definição do valor adicionado deve caber a Lei Complementar, conforme consta do texto do  
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24890 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do item I do artigo 216  
Suprima-se o item I do Artigo 216 do  
Substitutivo de Sistematização. 
Justificativa: 

O item I do artigo 216, cuja supressão ora se propõe, estabelece que lei complementar definirá valor adicionado 
para fins de repartição das receitas do ICM aos municípios.  
Inicialmente, releva salientar que tal norma é redundante, pois o artigo 197 do Substitutivo determina que lei 
complementar estabelecerá normas gerais sobre os impostos, entre eles o ICM e seu fato gerador, lançamento, 
crédito, prescrição e decadência. Ora o ICM, nos termos do artigo 209, § 4° do Substitutivo, é um imposto não 
cumulativo, ou seja, que incide sobre o valor adicionado à mercadoria. Assim, ao que parece, haverá dois 
dispositivos em lei complementar que regularão o mesmo instituto, qual seja, o valor adicionado do ICM.  
De outra forma, o item I do artigo 216, induz a que coexistirão dois conceitos diferentes sobre valor adicionado, 
um dizendo respeito ao lançamento tributário, outro relativo à repartição da receita tributária.  
Não é de boa técnica haver normas constitucionais redundantes, quanto mais se essa redundância trará 
disparidade de conceitos sobre um mesmo assunto.  
Por fim, definir valor adicionado para efeitos de repartição de receitas no molde proposto no Projeto, será tarefa 
impossível, pois ter-se-iam que levantar a cada mês todas as operações efetuadas em todos os Municípios de 
um Estado, para se entregar a parcela tributária a eles devida, em função de cada operação realizada em cada 
Município.  
Tal tarefa, além de insana, trará como consequência aumento enorme nos custos da administração fazendária.  
Estas as razões que fundamentam a presente proposta de supressão do item I do artigo 216.   
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Parecer:   

   Quer a emenda suprimir o inciso I do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a definição do valor adicionado deve caber a Lei Complementar, conforme consta do texto do  
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25071 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dá nova redação ao Art. 216, inciso II  
"II - estabelece normas sobre a entrega dos  
recursos de que trata o artigo 213, especialmente  
sobre os critérios que rateio dos Fundos previstos  
no seu item I, objetivando promover o equilíbrio  
sócio-econômico entre Estados e entre Municípios,  
na razão direta da população e inversa da renda  
per-capita." 
Justificativa: 

Com a presente proposta, pretende-se garantir a canalização de recursos para as regiões mais atrasadas do 
País, em montante compatível com a magnitude da questão regional. O rateio ganha, na forma proposta, um 
critério definitivo que atende à necessidade de implementar a justiça distributiva.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação do inciso II do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que os parâmetros para a entrega dos recursos previstos no artigo 213, devem ser especificados 
em Lei Complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26785 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo único do art. 216 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, elaborado  
pelo Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único. O Tribunal de Contas da  
União, anualmente, efetuará o cálculo das quotas  
referentes dos respectivos Fundos de Participação." 
Justificativa: 

Provavelmente por lapso de redação, foi omitido do parágrafo único do art. 216 o vocábulo “anualmente”. A 
Emenda aditiva ora apresentada tem por objetivo recoloca-lo, conforme constava do Projeto, substituído pelo 
Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   

   Propõe a emenda incluir o vocábulo "anualmente" no parágrafo único do artigo 216.  
Entendemos que tal expressão está implícita no dispositivo.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:27108 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
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Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 216, II  
O Item II do Artigo 216 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 216 - ............................  
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,  
na razão direta da população e inversa da renda  
per-capita. 
Justificativa: 

O estabelecimento de um critério geral que considere as magnitudes da população e da renda per-capita, no 
texto da constituição, garantirá o caráter redistributivo da política econômica a ser adotada, canalizando recursos 
para as regiões mais atrasadas do País em montante compatível com o anseio social de redução dos 
desequilíbrios regionais.  
Por outro lado, consagra-se uma prática atual, uma conquista resultante de árdua luta da população dos Estados 
mais pobres do País.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação do inciso II do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que os parâmetros para a entrega dos recursos previstos no artigo 213, devem ser especificados 
em Lei Complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28334 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso II do art. 216, a seguinte redação:  
Art. 216 - ...................... 
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,  
observando um prazo máximo de trinta dias a contar  
do recolhimento". 
Justificativa: 

Acrescentamos a expressão “observando um prazo máximo de trinta dias a contar do recolhimento”, por 
entendermos que um dos grandes problemas com que se defrontam hoje as prefeituras é o da falta de recursos 
e, a despeito das modificações tributárias em estudo nesta Assembleia Nacional Constituinte, persiste um dos 
fatores que têm originado essas dificuldades: a morosidade com que a União e os Estados repassam aos 
Municípios as verbas que lhe são devidas. Há casos, comprovados que indicam a demora de até um ano para 
repasse de cotas partes, o que é inadmissível se levarmos em consideração que é no Município que nascem 
todas as receitas e tomam forma todos os tributos. Entendemos que essa anomalia deve ser corrigida, com a 
fixação de um prazo para crédito dessas parcelas às Prefeituras.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação do inciso II do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que os parâmetros para a entrega dos recursos previstos no artigo 213, devem ser especificados 
em Lei Complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29137 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 ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.  
Acrescenta um item IV ao art. 216.  
Art. 216 - ........................ 
IV - estabelecer que uma parcela da  
arrecadação dos impostos a que se referem os  
artigos 207, itens III e IV, e 209, itens I, III e  
IV, seja excluída no cálculo da entrega que tratam  
os artigos 212, itens II e III, e 213, para  
ressarcimento das despesas efetuadas com os  
respectivos serviços de lançamento e arrecadação. 
Justificativa: 

A emenda objetiva ressarcir à União e aos Estados 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:   

   Visa a emenda incluir inciso IV no artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a especificação proposta deve ser objeto de Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29138 REJEITADA 
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.  
Acrescenta um item IV ao artigo 216.  
Art. 216 - ......................... 
IV - dispor que do montante de recursos  
entregues de acordo com o previsto nos artigos  
212, itens II e III, e 213, itens I e II, seja  
deduzida, respectivamente, pelos Estados e pela  
União, uma parcela até quatro por cento, destinada  
ao custeio dos respectivos serviços de lançamento  
e arrecadação. 
Justificativa: 

A emenda objetiva ressarcir à União e aos Estados das despesas necessárias par ao lançamento e a 
arrecadação dos impostos que devem, por mandamento constitucional, ser partilhados com outros entes 
públicos.  
Vale ressaltar que o percentual de até 4%, cuja fixação cabe à lei complementar, será calculado apenas sobre o 
montante a ser distribuído, e não sobre a receita global dos impostos partilháveis.  
Parecer:   

   Visa a emenda incluir inciso IV no artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a especificação proposta deve ser objeto de Lei Ordinária.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:30081 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 216  
O Caput do artigo 216 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 216 - Cabe exclusivamente à lei  
complementar: 
Justificativa: 

A inscrição do adverbio “exclusivamente” visa a enfatizar o nível necessariamente complementar à Constituição 
de toda regulação das matérias previstas os incisos, tais como conflitos de competência, entre a União, Estados, 
Municípios etc, limitações constitucionais ao poder de tributar e normas gerais que à Lei ordinária não possa 
tratar destes assuntos, a não ser de modo subordinado à lei complementar.  
Parecer:   

   Propõe a emenda incluir a expressão "exclusivamente" no caput do artigo 216.  
A forma imperativa como está redigido o dispositivo já assegura o alcance desejado.  
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 contem regências próprias de lei complementar" 
ou então, "são inócuos no texto constitucional, formalmente contornáveis se o legislador o quiser."  
É verdade que alguns desses dispositivos poderiam figurar em lei complementar. Mas se tal acontecesse a 
matéria poderia ser alterada mediante lei da mesma hierarquia, gerando incertezas em assuntos que devem ter 
disciplina definitiva, no interesse dos Estados, dos Municípios, da União e dos contribuintes.  
De outra parte, é evidente o exagero em considerar-se inócuos, por exemplo, a avaliação de incentivos, o 
princípio de universalidade do imposto de renda, a progressividade do IPTU.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31870 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   No Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização, suprimam-se:  
"I - o § 2o. do artigo 212;  
II - as expressões "observados os critérios  
estabelecidos nos itens I e II do parágrafo 2o. do  
artigo 212", no § 3o. do art. 213;  
III - o item I do art. 216. 
Justificativa: 
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É justamente os Municípios onde ocorrem mais fatos ferradores do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços que mais necessitam de recursos para atender aos 
serviços comunitários provocados pela sua elevada população. Consequentemente não tem sentido reduzir os 
recursos desses Municípios.  
Parecer:   

   Propõe a emenda suprimir o § 2o. do artigo 212, expressões do § 3o. do artigo 213 e o inciso I do artigo 216.  
Tais modificações quebrariam o equilíbrio que o projeto estabeleceu para a distribuição das receitas tributárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32278 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
O item II do artigo 216 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 216 - ......................... 
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,  
na razão direta da população e da extensão  
territorial e inversa da renda per-capita. 
Justificativa: 

O estabelecimento de um critério geral que considere as magnitudes da população e da renda per-capita, no 
texto da constituição, garantirá o caráter redistributivo da política econômica a ser adotada, canalizando recursos 
para as regiões mais atrasadas do País em montante compatível com o anseio social de redução dos 
desequilíbrios regionais.  
Por outro lado, consagra-se uma prática atual, uma conquista resultante de árdua luta da população dos Estados 
mais pobres do País.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação do inciso II do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que os parâmetros para a entrega dos recursos previstos no artigo 213, devem ser especificados 
em Lei Complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32323 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Acrescenta um item IV ao art. 216.  
"Art. 216. ..................... 
IV - estabelecer que as despesas realizadas  
com a administração dos impostos a que se referem  
os artigos 207, itens III e IV, e 209, itens I,  
III e IV sejam excluídas do montante a ser objeto  
das repartições previstas no artigo 213". 
Justificativa: 

A emenda objetiva ressarcir à União e aos Estados 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.  
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Parecer:   

   Visa a emenda incluir inciso IV no artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que a especificação proposta deve ser objeto de Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32873 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item II do art. 216 a seguinte redação:  
Art. 216 - ....................... 
I - ........................... 
II - estabelecer normas para o rateio dos  
fundos de que trata o art. 213, item I, na razão  
direta das populações e da superfície territorial  
e na razão inversa dos indicadores econômicos e  
sociais característicos de subdesenvolvimento. 
Justificativa: 

A emenda consagra a experiência acumulada, e evita interpretações quanto ao objetivo inspirador da 
manutenção dos Fundos de Participação e Fundo Especial Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  
A população, isoladamente, não é suficiente para indicar a prioridade na distribuição desses recursos, eis que 
uma população de certo porte pode dispor de renda per capita elevada, e outra, de menor porte, usufruir renda 
per capita reduzida. A última população necessita, muito mais do que a outra, de um reforço de recursos.  
O dado territorial é básico nos Estados de grande expansão, eis que numerosos empreendimentos (transportes, 
comunicações etc.) exigem investimento diretamente proporcional a essas distâncias.  
A matéria foi tratada, indevidamente no item III do art. 61 das Disposições Transitórias do Substitutivo.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação do inciso II do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que os parâmetros para a entrega dos recursos previstos no artigo 213, devem ser especificados 
em Lei Complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34211 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 da  
Comissão de Sistematização  
Dê-se nova redação ao artigo 216:  
Art. 216 - Cabe a lei complementar:  
I - definir valor adicionado para fins do  
disposto do item I do parágrafo 2o. do Artigo 212;  
II - estabelecer normas sobre a entrega dos  
recursos de que trata o Artigo 213, especialmente  
sobre critérios de rateio, objetivando promover o  
equilíbrio sócio-econômico entre os Estados e  
entre Municípios;  
III - Dispor sobre o acompanhamento, pelos  
beneficiários, do cálculo das quotas e da  
liberação dos recursos de que tratamos itens II e  
III e § 1o. do Artigo 212 e o Artigo 213;  
IV - dispor sobre a divulgação pela União,  
Estados, Distrito Federal e Municípios dos  
montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos  
recursos repartidos a que se referem os Artigos  
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212 e 213 e a respectiva expressão numérica dos  
critérios de rateio.  
Parágrafo Único § O Tribunal de Contas da  
União efetuará o cálculo das quotas referentes aos  
recursos repartidos a que se refere o Artigo 213,  
exceto o seu parágrafo. 
Justificativa: 

A emenda visa a corrigir algumas remissões equivocadas da redação original, simplificar o texto e introduzir 
modificações de mérito.  
Reintroduziu-se no dispositivo a obrigatoriedade de divulgação dos montantes de tributos arrecadados, dos 
recursos repartidos e da expressão numérica dos critérios de rateio (item IV), visando a facilitar o 
acompanhamento da repartição dos impostos pelas unidades interessadas e pelos contribuintes.  
No parágrafo único, a modificação introduzida tem em vista que será também necessário efetuar o cálculo das 
quotas referentes a participação dos Estados no IPI.  
Parecer:   

   Pretende a emenda alterar a redação dos dispositivos constantes do artigo 216 do Substitutivo.  
Entendemos que deve ser corrigido o erro constante do inciso III, para que a remissão seja aos artigos 211, 212 
e 213.  
Pelo acolhimento parcial da emenda, nesta parte.  
Pela aprovação parcial. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   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 assistido 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 o 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. 
Acrescente-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 decorrente, 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 
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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 da realidade tão contrastante e cruel, tão melancolicamente anti-nacional 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 votam 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 o 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 per-
capita 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 
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, como 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:01561 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 190 do projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização o 
seguinte inciso: 
Inciso... 
Destinar dez por cento da receita anual do 
Sistema Financeiro Habitacional a construção de 
moradia para família de baixa renda. 
Justificativa: 

Reiteradamente temos sido violentados com as notícias de despejos de famílias numerosas entregues ao lero 
por carência de moradia em nosso País. 
A culpa não é da justiça, que no estrito cumprimento da lei e do dever usa todos os mecanismos ao seu alcance, 
para impor o respeito a propriedade. A culpa não cabe tão somente à polícia militar que não cumpre ordem 
judicial se vê acorçoada, muitas vezes com abuso de poder. 
Se nada adianta buscarmos um culpado, para encobrirmos a realidade, o desespero daqueles que procuram na 
quintessência do instinto um ninho para seu abrigo, que a sociedade rotulou de moradia. 
É necessário buscarmos soluções. Este é o momento azado: garantir no texto constitucional o direito de morar 
que é um direito de sobrevivência. 
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que propõe sejam destinados 10% da receita anual do Sistema Financeiro Habitacional à 
construção de moradia para famílias de baixa renda. 
A Emenda faz referência ao SFH, mas o art. 190 diz respeito ao sistema tributário, tudo indicando que houve 
equívoco na indicação do referido dispositivo. 
Quanto ao conteúdo da Emenda, entendemos versar sobre matéria que deve ser objeto da legislação ordinária 
específica. 
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. 190. Cabe à lei complementar: 

 
I – definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 187, parágrafo único, I. 
II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 188, especialmente sobre os critérios 
de rateio dos fundos previstos no seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e 
entre Municípios. 
III – dispor sobre o acompanhamento, pelos benefícios, do cálculo das quotas e da libertação das participações 
previstas nos artigos 186, 187 e 188. 
 
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de 
participação referidos no inciso II. 
[...] 

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 
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59. Jorge Arbage  

60. Chagas Duarte 

61. Álvaro Pacheco 

62. Felipe Mendes 

63. Alysson Paulinelli 

64. Aloisio Chaves 

65. Sotero Cunha 

66. Gastone Righi 

67. Dirce Tutu Quadros 

68. José Elias Murad 

69. Mozarildo Cavalcante  

70. Flávio Rocha 

71. Mauro Miranda 

72. Gustavo de Faria 

73. Flavio Palmier da 

Veiga 

74. Gil Cesar  

75. João da Mata 

76. Dionisio Hage 

77. Leopoldo Peres 

78. José Egreja  

79. Ricardo Izar 

80. Afif Domingos 

81. Jayme Paliarin 

82. Delfin Netto 

83. Farabulini Junior 

84. Fausto Rocha 

85. Nyder Barbosa 

86. Pedro Ceolin 

87. José Lins 

88. Homero Santos 

89. Chico Humberto  

90. Osmudo Rebouças 

91. José Mendonça Bezerra  

92. José Lourenço  

93. Vinicius Cansanção 

94. Ronaro Corrêa  

95. Paes Landim 

96. Alerico Dias 

97. Missa Demes 

98. Jesse Freire  

99. Gandi Jamil 

100. Alexandre Costa 

101. Albérico Cordeiro  

102. Iberê Ferreira 

103. José Santana de 

Vaconcelos  

104. Chistovam Chiaradia 

105. Rosa Prata  

106. Mario De Oliveira  

107. Silvio Abreu  

108. Luiz Leal 

109. Genesio Bernardino 

110. Alfredo Campos  

111. Virgilio Galassi 

112. Theodoro Mendes 

113. Almilcar Moreira 

114. Oswaldo Almeida  

115. Ronaldo Carvalho  

116. José Freire  

117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  

168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  

179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  

197. Ricardo Fiuza 

198. Paulo Merques 

199. José Luiz Maia 

200. João Lobo 

201. Asdrubal Bentes 

202. Jarbas Passarinho  
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203. Gerson Peres 

204. Carlos Vinagre  

205. Fernando Velasco  

206. Arnaldo Moraes 

207. Fausto Fernandes  

208. Domingos Juvenil  

209. José Elias 

210. Rodrigues Palma  

211. Levy Dias 

212. Rubem Figueiró  

213. Rachid Saldanha Derzi 

214. Ivo Cersósimo  

215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 

 

 
Justificativa:   

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

   CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 171 ("caput"), incisos I e II, §§ 1º e 2º; Art. 172 ("caput") incisos I, II e III, alíneas "a", “b" e "c"; Art. 
173 ("caput"); Art. 174 (“caput") e seu Parágrafo único; Art. 175 ("caput"), § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II; Art. 176 
("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso 111 do Art. 171. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 177 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; inciso IV; 
Art. 178 ("caput"), incisos I e II, alíneas "a", "b", "c" e "d", §§ 1º, 2º e 3º; Art. 179 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 180 ("caput"); 
Art. 181 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 177 (Emenda n 2 1814-9, Cid Carvalho). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 182 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, §§ 1º, 2º e 3º , incisos I e II, §§ 4º , 5º e 6º; Art. 183 
("caput"). 
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, 
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alíneas "a" e "b", inciso III, §§ 12 e 13, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 184. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 185 ("caput"), incisos I, II e IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 185, inciso III. 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo único, incisos I e 
II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III 
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art. 
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00421 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Art. 161 - Diga-se:  
"II - ... critérios dos rateios previstos ..."  
"Parágrafo Único - ... quotas de participação  
referidas no inciso II."" 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 161 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.  

 


