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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. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto 

mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição 

de 1967, com a redação dada pela Emenda n.º 1, de 1969, e pelas posteriores.  

      § 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 

154, I, 156, III, e 159, I, c, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 

1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.  

      § 2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de 

Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações:  

      I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, 

de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da arrecadação 

dos impostos referidos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio até a 

entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 161, II;  

      II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 

1993 o percentual estabelecido no art. 159, I, a;  

      III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até 

atingir o estabelecido no art. 159, I, b.  

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
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      § 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional 

nela previsto.  

      § 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da 

entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição.  

      § 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da 

legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida 

nos §§ 3º e 4º.  

      § 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 150, III, b, não se aplica aos 

impostos de que tratam os arts. 155, I, a e b, e 156, II e III, que podem ser cobrados 

trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado.  

      § 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto 

municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a 

três por cento.  

      § 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não 

for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o art. 

155, I, b, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da 

Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular 

provisoriamente a matéria.  

      § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras 

de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que 

destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a produção 

ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado 

na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação.  

      § 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, c, cuja promulgação 

se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos 
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naquele dispositivo da seguinte maneira:  

      I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.;  

      II - um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.;  

      III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S.A.  

      § 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 

para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, I, c, e 192, § 

2º, da Constituição.  

      § 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 

compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), 

pela Lei n.º 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores.   

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

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

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS – VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 25 - O Sistema Tributário Nacional, de que trata esta Constituição, entrará em 

vigor a partir de 1o. de janeiro de 1989, vigorando, até 31 de dezembro de 1988, o 

Sistema Tributário ora substituído.  

Parágrafo único - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam 

autorizados a decretar, a partir do exercício financeiro de 1988, as leis necessárias 

                                                      
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 

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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à execução do Sistema Tributário Nacional de que trata esta Constituição. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 24 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor cento 

e cinquenta dias a contar de sua promulgação, vigorando, até o final desse prazo, o 

Sistema Tributário ora substituído.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, cuja vigência será 

regida pelas seguintes normas:  

I - os critérios de participação previstos na legislação atual serão mantidos em 

1988, aplicando-se, nesse exercício, respectivamente, os percentuais de dezesseis 

por cento e vinte por cento, sobre o produto da arrecadação dos impostos indicados 

nos itens III e IV do artigo 12;  

II - os percentuais indicados no item anterior, a partir de 1989, inclusive, serão 

elevados à razão de cinco décimos de pontos percentuais, por exercício financeiro, 

até que sejam atingidos os percentuais estabelecidos nas letras "a" e "b" do item I 

do artigo 19.  

§ 2º - A partir da promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão elaborar as leis necessárias à execução do 

Sistema Tributário Nacional. 

 

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

das Receitas, a votação do anteprojeto do relator. 

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

Suplemento, 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: 11.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 27 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor em 1o 

de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 

1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica às normas relativas ao Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos 

Municípios, cuja vigência observará o seguinte:  

I - a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei 

complementar a que se refere o § 1º do art. 21, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezesseis por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 12;  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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II - os percentuais indicados no item anterior, a partir de 1989, inclusive, serão 

elevados à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até que sejam 

atingidos os percentuais estabelecidos nas alíneas "a" e "b" do item I do art. 20.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do 

Sistema Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988 entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 28 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor em 1º 

de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 

1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica:  

I - aos arts. 5º e 6º e aos itens I, II, IV e V, do art. 7º, que entrarão em vigor a partir 

da promulgação desta Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes 

determinações:  

a) a partir da promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 13, mantidos os 

atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 23, item II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido na alínea "a" do item I do art. 20, em 1993;  

c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido na alínea "b" do item I, do art. 20.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do Sistema 

Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988, entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

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

a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, 

Suplemento, a partir da p. 237.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

 

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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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 466 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor em 

1º de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 

1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica:  

I - aos arts. 267 e 268 e aos itens I, II, IV e V, do art. 269, que entrarão em vigor a 

partir da promulgação desta Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes 

determinações:  

a) a partir da promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 275, mantidos os 

atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 285, item II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido na alínea "a" do item I do art. 282, em 1993;  

c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido na alínea "b" do item I, do art. 282.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do Sistema 

Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988, entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em vigor em 

1º de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de dezembro de 

1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica:  

I - aos arts. 262 e 263 e aos itens I, II, IV e V, do art. 264, que entrarão em vigor a 

partir da promulgação desta Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes 

determinações:  

a) a partir da promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 270, mantidos os 

atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o art. 280, item II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 
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1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido na alínea "a" do item I do art. 277, em 1993;  

c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido na alínea "b" do item I, do art. 277.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do Sistema 

Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988, entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 47.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 22 (ADCT) - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em 

vigor em 1º de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de 

dezembro de 1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica:  

I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II, IV, do artigo 202, ao item II do artigo 209 e 

ao item III do artigo 210 que entrarão em vigor a partir da promulgação desta 

Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes 

determinações:  

a) a partir da promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos itens III e IV do artigo 207, mantidos os 

atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere 

o artigo 216, item II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido na alínea "a" do item I do artigo 213, em 1993;  

c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido na alínea "b" do item I, do artigo 

213.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do Sistema 

Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988, entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 46.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 21 (ADCT) - O Sistema Tributário de que trata esta Constituição entrará em 

vigor em 1º de janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31 de 

dezembro de 1988, inclusive.  

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica:  
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I - aos artigos 168 e 169, aos incisos I, II e IV do artigo 170, ao inciso I do artigo 177 

e ao inciso III do artigo 178 que entrarão em vigor a partir da promulgação desta 

Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as seguintes 

determinações:  

a) a partir da promulgação desta Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referidos nos incisos III e IV do artigo 175, mantidos 

os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se 

refere o artigo 183, inciso II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido na alínea "a" do inciso I do artigo 181, em 1993;  

c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido na alínea "b" do inciso I, do artigo 

181.  

§ 2º - A partir da data de promulgação desta Constituição, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do Sistema 

Tributário Nacional.  

§ 3º - As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988, entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 13. (ADCT) - O sistema tributário de que trata a Constituição entrará em vigor, 

substituindo o atual, em 1º de janeiro de 1989.  

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:  

I - aos artigos 175 e 176, aos incisos I, II e IV do artigo 177, ao inciso I do artigo 184 

e ao inciso III do artigo 185, que entrarão em vigor a partir da promulgação da 

Constituição;  

II - às normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios e ao Fundo de Participação dos Municípios, que observarão as 

seguintes determinações:  

a) a partir da promulgação da Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os 

percentuais de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto 

da arrecadação dos impostos referi- dos nos incisos III e IV do artigo 182, mantidos 

os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se 

refere o artigo 190, inciso II;  

b) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será elevado de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto percentual por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo o percentual estabelecido no artigo 188, I, "a", em 1993; 

 c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até que seja atingido o percentual estabelecido no artigo 188, I, "b".  

§ 2º A partir da data da promulgação da Constituição, a União, os Estados, o 
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Distrito Federal e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do sistema 

tributário nacional.  

§ 3º As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 

1988 entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato.  

§ 4º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto 

sobre vendas de combustíveis líquidos e gasosos a varejo, a que se refere o artigo 

185, § 5º, I, não excederão a três por cento. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 20. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 12. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques ao art. 13 (ADCT) do Projeto A.  A 

fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/6/1988, a partir da 

p. 11406. 

 

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

2º) 

Art. 39. (ADCT) - O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro 

dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mas não antes do 

dia 1º de janeiro de 1989, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a 

redação dada pela Emenda nº 1 de 1969 e pelas posteriores.  

§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 154, 155, 156, 

160, I, 162, III, e 165, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição 

de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.  

§ 2º O Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e o 

Fundo de Participação dos Municípios observarão as seguintes determinações:  

I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, 

de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da 

arrecadação dos impostos referidos no art. 159, III e IV, mantidos os atuais critérios 

de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 167, II;  

II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 

1989 e, a partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, 

inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido no art. 165, I, "a";  

III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até atingir percentual estabelecido no art. 165, I, "b".  

§ 3º A partir da promulgação da Constituição, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema 

tributário nacional nela previsto.  

§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da 

entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição.  

§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da 

legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação 

referida nos §§ 3º e 4º.  

§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 156, III, "b", não se aplica aos 

impostos de que tratam o art. 161, I, "a" e "b", e o art.162, II e III, que podem ser 

cobrados trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. 

§ 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto 

                                                      
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/265anc17jun1988.pdf
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municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão 

a três por cento.  

§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não 

for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o 

art. 161, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos 

termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão as normas para 

regular provisoriamente a matéria.  

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos 

tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus 

estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo 

pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e 

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, onde deva ocorrer 

essa operação.  

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 165, I, "c", cuja 

promulgação far-se-á até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos 

recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira:  

I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.;  

II - um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.;  

III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil 

S.A.  

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 

para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 165, I, "c", e 

197, § 2º, da Constituição. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Requerimento de destaque nº 483, referente à emenda 01119. A emenda foi 

retirada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, a partir da p. 

14042. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 34. (ADCT) - O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro 

dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, 

o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1 de 1969 e pelas 

posteriores.  

§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 

154, I, 156, III, e 159, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição 

de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.  

§ 2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de 

Participação dos Municípios observarão as seguintes determinações:  

I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, 

de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da 

arrecadação dos impostos referidos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios 

de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 161, II;  

II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 

1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo 

em 1993 o percentual estabelecido no art. 159, I, "a";  

III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até atingir o estabelecido no art. 159, I, "b".  

§ 3º A partir da promulgação da Constituição, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema 

tributário nacional nela previsto.  

§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da 

entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição.  

§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da 

legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação 

referida nos §§ 3º e 4º.  

§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 150, III, "b", não se aplica aos 

impostos de que tratam os arts. 155, I, "a" e "b", e 156, II e III, que podem ser 

cobrados trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. 

§ 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto 

municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão 

a três por cento.  

§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não 

for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o 

art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos 

termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para 

regular provisoriamente a matéria.  

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos 

tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus 

estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo 

pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e 

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, onde deva ocorrer 

essa operação.  

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, "c", cuja 

promulgação far-se-á até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos 

recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira:  

I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.;  

II - um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.;  

III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil 

S.A.  

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 

para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, I, "c", e 

192, § 2º, da Constituição.  

§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 

compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

(Eletrobrás), pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações 

posteriores. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE X – Projeto D Art. 34. (ADCT) - O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro 
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– redação final dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, 

o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e 

pelas posteriores.  

§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 

154, I, 156, III, e 159, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição 

de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.  

§ 2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de 

Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações:  

I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, 

de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da 

arrecadação dos impostos referidos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios 

de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 161, II;  

II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir 

de 1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, 

atingindo em 1993 o percentual estabelecido no art. 159, I, "a";  

III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, 

inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, 

até atingir o estabelecido no art. 159, I, "b".  

§ 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário 

nacional nela previsto.  

§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da 

entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição.  

§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da 

legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação 

referida nos §§ 3º e 4º.  

§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 150, III, "b", não se aplica aos 

impostos de que tratam os arts. 155, I, "a" e "b", e 156, II e III, que podem ser 

cobrados trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado.  

§ 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto 

municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não 

excederão a três por cento.  

§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não 

for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o 

art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos 

termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para 

regular provisoriamente a matéria.  

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos 

tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus 

estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo 

pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e 

assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local 

onde deva ocorrer essa operação.  

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, "c", cuja 

promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos 

recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira:  

I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.; II 

- um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do 
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Nordeste do Brasil S.A.;  

III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil 

S.A.  

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 

para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, I, "c", e 

192, § 2º, da Constituição.  

§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo 

compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

(Eletrobrás), pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações 

posteriores. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

os §§ 2º, 3º, 9º e 10. 

(consulte quadro comparativo das propostas de redação, fl. 198/200). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00067 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 24 do anteprojeto.  
Acrescente-se parágrafo 2o. ao artigo 25 do  
anteprojeto, passando o parágrafo único a ser o  
parágrafo 1o. 
"§ 2o. O disposto neste artigo não se aplica  
à distribuição dos Fundos de Participação dos  
Estados e Municípios, cuja vigência será regida  
pelas seguintes normas:  
I - Os critérios de participação previstos na  
Legislação atual, serão mantidos em 1988,  
aplicando-se, respectivamente, os percentuais de  
16 e 20 por cento sobre o produto da arrecadação  
dos impostos indicados no item I do artigo 19.  

                                                      
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 
 
 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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II - Os percentuais indicados no item  
anterior, a partir de 1989, inclusive, serão  
elevados à razão de cinco décimos pontos  
percentuais por exercício financeiro, até que  
sejam atingidos os percentuais estabelecidos nas  
letras "a" e "b" do item I do artigo 19". 
Justificativa: 
Estados e Municípios não podem esperar até 1989 para iniciar o fortalecimento financeiro.  
Não é possível que a Nova República leve mais dois anos para resgatar esta promessa.  
A descentralização deve começar o quanto antes.  
Entendo que o prazo de um ano para o estabelecimento de novo sistema tributário seja saudável, 
mas Estados e Municípios não têm condições de suportar mais.  
Assim, proponho a Emenda, que suprime o artigo 24. Mantém o caput e o parágrafo do Art. 25, mas, 
acrescenta outro parágrafo a esse mesmo artigo, possibilitando que os Fundos tenham seu aumento 
já no próximo exercício.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0067-4  
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:00124 APROVADA 
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:   
   Substitua-se no parágrafo único do art. 25, o  
termo "decretar" pelo termo "elaborar." 
Justificativa: 
Inadequado o termo empregado no referido dispositivo, sendo preferível o termo “elaborar”, de 
abrangência bem mais ampla, que melhor reflete a intenção do mandamento em que se insere.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0124-7  
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:00144 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 25 a seguinte redação,  
suprimindo-se o seu parágrafo único.  
"Art. 25 ....................................  
Com exceção do disposto no art. 15, o Sistema  
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Tributário Nacional, de que trata esta  
Constituição, entrará em vigor a partir de 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando, até 31 de dezembro de  
1988, o Sistema Tributário ora substituído." 
Justificativa: 
Ao contrário do Estado e da União, que terão que preparar todos os seus cadastros fiscais e 
instrumentos de cobranças dos tributos, os Municípios, graças a singeleza do imposto sobre vendas a 
varejo de mercadorias, único tributo novo criado pelo anteprojeto, para os Municípios, poderão 
perfeitamente se aparelharem, para a cobrança do mesmo, desde que a nova Constituição seja 
promulgada na época prevista.  
Assim, em razão das dificuldades por que passam os Municípios Brasileiros, propomos a presente 
emenda para que os Municípios possam cobrar o referido imposto, desde logo.  
Por outro lado, suprimimos o parágrafo único do art. 25, por desnecessário, a não ser que o que se 
pretenda seja criar a limitação à atividade legiferante, desde que se estabeleça um prazo para o início 
da fase de proposição, das leis necessárias a execução das disposições constitucionais.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0144-1  
Após a análise da emenda oferecida pelo nobre Constituinte, concluímos que ela, sem embargo das 
razões contidas na justificação, não se coaduna com as diretrizes e parâmetros adotados como 
orientação básica para estruturação e composição do Anteprojeto apresentado, motivo pelo qual não  
deverá integrar-se ao seu texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Passa a ter a seguinte redação o parágrafo  
único do artigo 25  
"Parágrafo único. A união, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios ficam autorizados  
a decretar, a partir do exercício financeiro  
seguinte ao da promulgação desta Constituição, as  
leis necessárias à execução do sistema tributário  
nacional de que trata esta Constituição." 
Justificativa: 
Caso a Assembleia Nacional Constituinte adote a nova Constituição em tempo hábil para que sejam 
votadas, pelos diferentes níveis de governo, as novas normas tributárias por vigência a partir de 
1988, não há justificativa para a dilatação desse prazo até 1989. 
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0159-0  
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:00161 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
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Texto:   
   Dê-se aos art. 24 e seu parágrafo único e ao  
caput do art. 25 a seguinte redação:  
"Art. 24. A partir de 1988, a distribuição de  
que trata o item I, letras a e b, do art. 19, será  
de dezessete por cento e vinte e um por cento,  
respectivamente.  
Parágrafo Único. A participação dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios será elevada  
à razão de cinco décimos pontos percentuais por  
exercício financeiro, a partir de 1989, até que  
sejam alcançados os percentuais estabelecidos no  
item I, letras a e b, do art. 19.  
Art. 25. O Sistema Tributário Nacional, de que  
trata esta Constituição, entrará em vigor a partir  
de 1o. de janeiro de 1989, vigorando até 31 de  
dezembro de 1988, o Sistema Tributário ora  
substituído, salvo no que diz ao disposto no art. 24." - Constituinte Firmo de Castro. 
Justificativa: 
Emendas sem justificação.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0161-1  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00242 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se aos arts. 24 e 25 do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas a  
seguinte redação:  
"Art. 24. No ano subsequente ao da  
promulgação desta Constituição, a distribuição de  
que trata o item I, alíneas a e b, do art. 19,  
será de dezesseis por cento e vinte por cento,  
respectivamente.  
Parágrafo único. A participação dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios será elevada  
à razão de meio ponto percentual por exercício  
financeiro, a partir do ano seguinte ao referido  
no caput deste artigo, até que sejam alcançados os  
percentuais estabelecidos no item I, alíneas a e b do art. 19.  
Art. 25. Ressalvado o disposto no caput do art. 24,  
o Sistema Tributário Nacional, de que  
trata esta Constituição, entrará em vigor a partir  
de 1o. de janeiro do segundo ano subsequente ao de  
sua promulgação, vigorando, até 31 de dezembro do  
ano imediatamente anterior, o Sistema Tributário  
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ora substituído.  
Parágrafo único. A União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios ficam autorizados  
a editar, a partir do exercício financeiro  
subsequente ao da promulgação desta Constituição,  
as leis necessárias à implementação do Sistema  
Tributário Nacional de que trata esta Constituição." 
Justificativa: 
A situação financeira notoriamente aflitiva em que se encontram os Estados e os Municípios não 
permite postergações na vigência do dispositivo que reajusta os percentuais dos Fundos de 
Participação.  
Necessário se faz que, já no ano subsequente ao da promulgação da Carta, possam os Estados e os 
Municípios receber suas quotas dessas transferências tributárias com base nos novos percentuais 
fixados no texto constitucional.  
Por outro lado, a incerteza quanto à época exata de promulgação da futura Carta recomenda a não 
especificação do exercício em que se pretende entre em vigor o novo Sistema. Melhor será não 
traduzir em datas a vigência de texto constitucional, conferindo-lhe, destarte, maior flexibilidade.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0242-1  
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto, 
tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00308 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se nas Disposições Transitórias,  
Seção VI, o seguinte art. 25:  
"Art. 25. Ficam instituído, por um período de  
vinte anos, o Sistema de Porto de Livre Comércio  
no Rio de Janeiro." 
Justificativa: 
O Rio de Janeiro tem sido prejudicado desde o Império até os nossos dias. Com a mudança da 
Capital Federal para Brasília o processo de seu esvaziamento econômico tornou-se mais acelerado, 
com graves consequências para o Estado. Não temos como negar que os níveis de criminalidade que 
se observam hoje no Rio, bem como o desemprego crescente na região metropolitana e áreas 
circunvizinhas, são alarmantes.  
Na tentativa de compensar a transferência da Capital Federal, o Presidente Juscelino Kubistchek 
enviou ao Congresso Nacional, em julho de 1960, projeto de lei que tratava do estabelecimento da 
Zona Franca do Rio de Janeiro. Infelizmente isto não foi concretizado antes do fim do seu mandato, 
ficando relegado ao esquecimento.  
Nossa emenda não pode ser confundida com o que pretendia o saudoso estadista, que era 
exatamente algo semelhante ao que existe hoje em Manaus. Não queremos uma Zona Franca, mas, 
sim, a criação do Porto Franco do Rio de Janeiro.  
Nosso objetivo é facilitar o desenvolvimento do Comércio exterior, uma vez que será suspensa a 
cobrança de impostos incidentes sobre mercadorias que permanecerem em estoque dentro dos 
limites geográficos do porto de livre comércio, pelo prazo de cinco anos.  
A aprovação desta emenda significa milhares de empregos, uma vez que seu acolhimento implica na 
permissão para o processamento industrial simples das mercadorias em depósito ou em trânsito, tais 
como consertos, colocação de embalagens, afastamento de partes avariadas, classificação, filtragem, 
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secagem e outras operações similares a serem autorizadas pelo Conselho de Política Aduaneira, em 
áreas pré-determinadas.  
Essas mercadorias ficarão isentas de impostos na medida em que, uma vez no Porto Franco, sejam 
exportadas. Caso contrário, se forem transferidas das áreas sob jurisdição do Porto de Livre 
Comércio, para qualquer outro ponto do território nacional, estarão sujeitas ao pagamento de todos 
os tributos.  
Nossa ideia é delegar ao Conselho de Política Aduaneira a competência para a regulamentação do 
Porto de Livre Comércio, adaptando-o, sem prejuízo da legislação aduaneira nacional, aos princípios 
e normas de procedimentos de portos livres no exterior, como os de Hamburgo, na Alemanha, Le 
Havre, na França, e as zonas de comércio exterior (Foreing Trade Zones), situadas nos Estados 
Unidos.  
Precisamos, neste momento de tamanha relevância para o País, devolver um pouco da autonomia 
econômica que possuía o Rio de Janeiro há algum tempo atrás. O Prefeito de nossa cidade, 
atualmente, só tem para administrar a limpeza urbana, pois, tudo o mais é de propriedade do Estado, 
desde o Teatro Nacional ao gás de cozinha.  
A aprovação desta emenda nos fará pioneiros, uma vez que abaixo da linha do Equador não 
dispomos de nenhum porto de livre comércio. Com o apoio dos nobres Constituintes conseguiremos 
resgatar uma parcela do que foi retirado do Rio de Janeiro ao longo dos anos.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte MÁRCIO BRAGA, o acréscimo de um artigo do Anteprojeto, para 
figurar, nas disposições transitórias, a instituição de um porto de livre comércio no Rio de Janeiro, por 
um período de vinte anos.  
A dinâmica do desenvolvimento industrial e comercial impõe, à Administração Fiscal, a adoção de 
sistemáticas mais avançadas de desembaraço aduaneiro, destacando-se criação de armazéns 
alfandegados, entrepostos aduaneiros, zonas francas e, eventualmente, de portos livres.  
A matéria, contudo, é da alçada do legislador ordinário, cujos atos podem se ajustar às variações do 
desenvolvimento, não sendo próprio de texto Constitucional prever ou determinar quais os portos, as 
indústrias ou áreas em que devam ser adotadas as referidas mobilidades de controle, de 
desembaraço aduaneiro ou de franquia fiscal.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00358 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:   
   Dar nova redação ao § único do art. 25 do atual anteprojeto.  
"Art. ......................... 
§ único. A partir da promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados e os Municípios  
elaborarão as Leis necessárias a execução do  
Sistema Tributário Nacional." 
Justificativa: 
A redação sugerida evita distorções de interpretação da norma constitucional.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0358-4  
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:00360 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo ao Art. 25  
"§ A distribuição de que trata o item I do  
Art. 19, entrará em vigor imediatamente após a  
promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
É grave a situação dos Estados e Municípios. A Nova Sistemática deveria ser adotada 
imediatamente, não se justificando, portanto, que passe a viger em 1989.   
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0360-6  
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 antecipação da vigência, 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:00374 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 24, acrescentando-se o  
seguinte parágrafo primeiro ao art. 25 e  
renumerando para parágrafo segundo, o seu  
parágrafo único:  
"Art. 25. ..................................  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica à  
distribuição dos Fundos de Participação dos  
Estados e Municípios, cuja vigência reger-se-á  
pelas seguintes normas:  
I - em 1988 serão mantidos os critérios de  
participação previstos na legislação em vigor,  
aplicando-se, respectivamente, os percentuais de  
dezesseis por cento e vinte por cento sobre o  
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e  
proventos de qualquer natureza e sobre produtos  
industrializados;  
II - a partir de 1989, inclusive, os índices  
mencionados no item anterior serão elevados a  
razão de cinco décimos pontos percentuais por  
exercício financeiro, até que sejam atingidos os  
percentuais estabelecidos nas alíneas "a" e "b" do  
item I, do art. 19.  
§ 2o. ......................................  
............................................ 
Justificativa: 
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As dificuldades financeiras dos Estados e Municípios brasileiros exigem tratamento imediato. Embora 
seja sábio o estabelecimento do prazo de 1 ano para a vigência do novo Sistema Tributário, como 
estabelecido no artigo 25 do anteprojeto, as referidas unidades da Federação não têm condições de 
aguardar esse lapso de tempo.  
Registre-se que o saudoso Presidente Tancredo Neves, sensível a esses problemas, já incluíra em 
suas metas de governo, uma reforma tributária de emergência, com o objetivo de restabelecer o 
federalismo no Brasil, a qual, infelizmente, não se realizou, muito embora a Nova República tenha se 
instalado há mais de dois anos.  
É certo que foram feitos alguns ajustes na discriminação de rendas, que no entanto não foram 
suficientes para retirar os Estados e Municípios da situação de angustia em que foram colocados, 
após 20 anos de um apolítica tributária centralizada.  
Minha Emenda mantém a redação do “Caput” do artigo 25, de acordo com o anteprojeto, mas inclui o 
parágrafo acima, antecipando para o próximo exercício financeiro as majorações dos Fundos de 
Participação dos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0374-6  
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:00378 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos artigos 24, e seu  
parágrafo único, e 25, do Anteprojeto apresentado  
pelo Relator da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas:  
"Art. 24. No ano de 1988, a distribuição de  
que trata o item I, letras "a" e "b", do artigo  
19, será de dezesseis por cento e vinte por cento,  
respectivamente.  
Parágrafo único. A participação dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios será elevada  
à razão de cinco décimos pontos percentuais por  
exercício financeiro, a partir do ano de 1989, até  
que sejam alcançados os percentuais estabelecidos  
no Item I, letras "a" e "b", do artigo 19.  
Art. 25. O Sistema Tributário Nacional, de  
que trata esta Constituição, entrará em vigor a  
partir de 1o. de janeiro de 1989, vigorando, até  
31 de dezembro de 1988, o Sistema Tributário ora  
substituído, ressalvado o disposto no art. 24." 
Justificativa: 
A elevação dos percentuais destinados aos Fundos de Participação é um dos itens da Reforma 
Tributária de Emergência reivindicada pelos Governos e Prefeitos de todo o Brasil.  
Não seria justo, portanto, manter os atuais índices de distribuição até 1989, mesmo porque podem 
ser alterados por Emenda à Constituição vigente.  
Nas Considerações Iniciais do Anteprojeto submetido à Subcomissão (Parágrafo 30), o ilustre Relator 
afirma que os percentuais estabelecidos no item I, letras “a” e “b”, do artigo 19, serão atingidos em 
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1993, ficando implícito que o gradativo aumento daquelas distribuições deve processar-se já a partir 
de 1988.  
A redação proposta compatibiliza o texto do artigo 24 com a intensão manifestada pelo digno Relator, 
além de atender àquela legítima aspiração dos Estados e Municípios brasileiros, cuja situação 
financeira é insustentável, já que insuficiente para fazer face às despesas de custeio e, muito menos, 
para qualquer investimento em obras e equipamentos indispensáveis à prestação dos serviços 
públicos essenciais.  
Parecer:   
   EMENDA No. 5A 0378-9  
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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

 
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimam-se o artigo 24 e o respectivo  
parágrafo único do Anteprojeto da Subcomissão - V-a. 
Justificativa: 
Acertadamente o Anteprojeto estabelece uma maior participação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, nos respectivos Fundos constituídos de parcelas do imposto de renda e do IPI.  
Faz-se necessário, entretanto, que este aumento da participação dos Fundos se concretize 
inteiramente no primeiro ano de vigência do novo Sistema Tributário, pois não se podem admitir 
delongas na aplicação integral, sem gradualismo, do disposto no artigo 19, item I, letras a, b, e c do 
Anteprojeto.  
Essa forma de aplicação gradual de normas que elevam a participação dos Estados e Municípios 
tem-lhes prejudicado muito, neutralizando parcialmente os efeitos da medida, sobretudo em razão do 
processo inflacionário.  
Os Municípios estão lutando por uma reforma tributária de emergência até que se promulgue a nova 
Carta Magna, não tendo sentido que esta venha atender-lhes com aumentos que se verificam 
paulatinamente, através de vários anos.  
Portanto, a supressão dos mencionados dispositivos é providência que interessa a todos os estados 
e Municípios, e a ela a Frente Municipalista, como entidade representativa de milhares de Municípios, 
dá todos o seu apoio.  
Contamos, pois, com os ilustres Constituintes, para o acolhimento desta Emenda que aperfeiçoa o 
Anteprojeto, porquanto beneficia os Estados e Municípios.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
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Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição de Receitas.  
Dê-se ao caput do art. 24 a seguinte redação:  
"Art. 24 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor noventa dias a  
contar da sua promulgação, vigorando, até o final  
desse prazo, o Sistema Tributário ora substituído." 
Justificativa: 
As dificuldades financeiras dos Estados e dos Municípios é de tal ordem que não podem esperara 
pelo prazo de cento e cinquenta dias previsto no anteprojeto. Desde a eleição de Tancredo Neves foi 
prometida uma reforma tributária emergencial, a qual todavia não se concretizou, A proposição visa a 
abreviar e referido prazo, estabelecendo um período mais curto para início da vigência do novo 
Sistema Tributário, uma vez que não há mais tempo nem oportunidade para aprovação de uma 
reforma de emergência.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0,5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00227 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   V-A - Subcomissão - Emenda Aditiva Nas Disposições Transitórias  
Ao texto do Art. 24 acrescente-se o seguinte:  
I - ...., caso não se ultime em tempo útil o  
censo demográfico por amostragem que o Instituto  
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  
promoverá trinta dias após a promulgação desta  
Constituição. Proclamados os resultados do censo,  
a participação dos Estados e Municípios  
prosseguirá segundo os dados populacionais obtidos. 
Justificativa: 
A presente emenda aperfeiçoa o entendimento contido no inciso I do art. 24 das Disposições 
Transitórias. Busca reduzir a desigualdade e injustiça decorrentes da prorrogação pura e simples 
para 1988 dos critérios de participação dos Estados e Municípios na tributação recolhida pela União.  
Em verdade não há motivo válido para dilatar para 1988, os critérios de 1987 de participação, uma 
vez que o IBGE pode, pelos métodos utilizados habitualmente, ratificar o censo populacional dos 
Estados e Municípios no próprio ano de 1988, fazendo a nova contagem da população.  
Esta providência é absolutamente necessária, diante do fato de que as migrações internas, sempre 
presentes, evoluam-se em períodos de crise econômica e de calamidades climáticas. Alteram 
substancialmente a distribuição demográfica no território nacional, como, aliás, está ocorrendo. Essas 
migrações importam em pesadas sobrecargas no orçamento dos municípios hospedeiros e sem 
contrapartida da receita; os aumentos populacionais constituem-se de multidões de flagelados ou de 
egressos de regiões sem trabalho. Necessitam de alimento, de assistência médico-hospitalar, 
habitação e escolas, sem nada poder oferecer em compensação.  
Socorrer desde logo, tanto quanto possível, os municípios atingidos por esse grave problema social 
de alojamento deve ser primordial preocupação da Assembleia Nacional Constituinte num ensejo 
como este.  
A inclusão desta emenda é ato de genuína Justiça Social.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00253 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 24 do Anteprojeto Final da  
Subcomissão Va - Dos Tributos, a seguinte redação:  
"Art. 24. O sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor a partir de 1o.  
de janeiro de 1989, vigendo, até 31 de dezembro de  
1988, o sistema Tributário ora substituído." 
Justificativa: 
O Anteprojeto Final prevê a entrada em vigor do novo Sistema Tributário dentro de 150 dias a contar 
da promulgação da Nova Constituição.  
Esse prazo de 150 dias é muito exíguo. As mudanças do Novo Sistema requerem a preparação de 
uma nova legislação nacional, estadual e municipal, bem como a adaptação do universo dos 
contribuintes à nova situação jurídica, o que, em alguns casos – p.ex., o imposto sobre o patrimônio 
ou a renda – impõe a anterioridade da lei ao próprio ano-base onde se registraram os elementos de 
fato utilizados para a quantificação do tributo.  
A entrada em vigor no novo Sistema Tributário deve, portanto, ocorrer a 1° de janeiro de 1989, sem 
prejuízo da imediata vigência das normas aplicáveis aos Fundos de Participação, em conformidade 
com a gradação fixada no próprio Anteprojeto.  
Parecer:   
   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Anteprojeto da 
Subcomissão "Tributos, Participação e Distribuição de Receitas", tornando-o mais completo, preciso  
e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a estruturação do Substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação ao § 2o. do art. 24.  
§ 2o. - a partir da promulgação desta  
Constituição, a união, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios deverão elaborar as leis  
necessária à execução do Sistema Tributário  
Nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:00568 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição de Receitas:  
Dê-se nova redação aos incisos I e II do § 1o.  
do art. 24, assim:  
Art. 24 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I - os critérios de participação previstos na  
legislação atual serão mantidos em 1988,  
aplicando-se, nesse exercício, respectivamente, os  
percentuais de dezesseis por cento e dezenove por  
cento, sobre o produto da arrecadação a que se  
refere o art. 19, I e II;  
II - os percentuais indicados no item  
anterior, a partir de 1989, inclusive, serão  
elevado à razão de ponto percentual, por exercício  
financeiro, até que sejam atingidos os percentuais  
estabelecidos nos itens I e II do artigo 19. 
Justificativa: 
A Emenda é decorrência de outra apresentada pelo mesmo autor, propondo alteração do artigo 19, 
que dispõe sobre a mesma matéria.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00592 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   - Altera parágrafo 1o. do artigo 24.  
Parágrafo 1o. O disposto neste artigo não se  
aplica ao Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos  
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Municípios, cuja vigência será a partir de 1o. de  
janeiro de 1988. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
    Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00729 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 24 das Disposições  
Transitórias do Anteprojeto sobre o Sistema  
Tributário Nacional, da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas, a  
seguinte redação, eliminando, por conseguinte, os  
itens I e II:  
Art. 24 - ..................................  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito  
Federal, ao Fundo de Participação dos Municípios,  
bem como às disposições contidas na alínea c, item  
I, do art. 19, cuja vigência será a partir de 1o.  
de janeiro de 1988. 
Justificativa: 
A presente modificação, que pretendemos ver inserida no Anteprojeto vem atenuar a situação pré-
falimentar em que se encontram as Prefeituras, e os Estados menos desenvolvidos, ao mesmo tempo 
em que se aproxima das constantes reivindicações justas dessas comunidades no sentido de uma 
reforma tributária de emergência.  
Feito isso, tornam-se dispensáveis do texto constitucional as disposições contidas nos itens I e II  
do § 1° do art. 24 supramencionado.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
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Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00847 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do § 1o., do art. 24, do  
Relatório da Subcomissão Va, a seguinte redação:  
Art. 24 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
I - os critérios de participação previstos na  
legislação atual serão mantidos em 1988,  
aplicando-se, nesse exercício, respectivamente, os  
percentuais de dezessete por cento e vinte e um  
por cento, sobre o produto da arrecadação dos  
impostos indicados nos itens III e IV do artigo 12. 
Justificativa: 
A atual situação financeira dos Estados e Municípios está a exigir um maior aumento dos FPE e FPM 
já a partir de 1988, o que propõe a presente proposta, com a elevação (de 16% para 17% e de 20% 
para 21%, respectivamente), dos percentuais dos referidos fundos no próximo exercício.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Anteprojeto que o novo Sistema Tributário entrará em vigor cento e cinquenta dias a 
contar de sua promulgação vigorando, até o final desse prazo o sistema tributário a ser substituído.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabelecendo-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, seriam adotados em 1988 os critérios de participação previstos 
na legislação atual, aplicando-se, no referido exercício, respectivamente, os percentuais de 16% e 
20%, que representam um aumento de 2% e 3% em relação aos percentuais vigentes. A partir de 
1989, esses percentuais seriam elevados em 0.5% por exercício financeiro, até que fossem 
alcançados os percentuais estabelecidos no Anteprojeto.  
Face ao teor das emendas apresentadas ao referido dispositivo, resolvemos dar acolhimento a 
sugestões no sentido de serem mantidos os percentuais vigentes durante o exercício de l988, até o 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação da lei complementar que vier a regular a 
matéria, assegurado, em qualquer caso, o acréscimo de meio ponto percentual por ano a partir de 
1989, até serem alcançados os percentuais da disposição específica do anteprojeto ( 18,5 % e 
22,5%)  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01069 APROVADA 
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 ao art. 24 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 24 O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive". 
Justificativa: 
A atual situação financeira dos Estados e Municípios está a exigir um maior aumento dos FPE e FPM 
já a partir de 1988, o que propõe a presente proposta, com a elevação (de 16% para 17% e de 20% 
para 21%, respectivamente), dos percentuais dos referidos fundos no próximo exercício.  
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:01146 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   "Dispõe sobre a elaboração das leis adaptativas".  
Altera a redação do parágrafo 2o. do art. 24:  
"Art. 24 - ..................................  
............................................  
§ 2o. - A partir da promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios elaborarão as leis  
necessárias à execução deste Sistema Tributário." 
Justificativa: 
Não é faculdade, poder elaborar, é uma obrigação que deve ser obedecida, cumprida. Todos deverão 
debruçar-se na elaboração da legislação necessária à sua implantação.  
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. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE G 

   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O inciso I do § 1o. do artigo 27, do anteprojeto  
do relator passa a ter a seguinte redação:  
Art. 27..........................  
§ 1o. - ......................... 
I - Os critérios de participação prevista na  
legislação atual, serão mantidos em 1988, até que  
seja editada a legislação complementar, a que se  
refere o § do artigo 21, aplicando-se nesse  
exercício, respectivamente, os percentuais de  
dezesseis por cento e vinte por cento, sobre o  
produto da arrecadação dos impostos, indicados nos  
itens III e IV do artigo 12. 
Justificativa: 
Os Municípios brasileiros, endividados, sem condições de cumprir suas atribuições, vêm de longa 
data buscando ampliar suas receitas, especialmente através do aumento.  
A proposta do Constituinte José Serra, é extremamente prejudicial aos Municípios, pois não destina 
nenhum recurso a mais, senão depois da aprovação da legislação complementar, que não se sabe 
quando será editada. 
A presente proposta corrige esta situação, permitindo que com a promulgação da Constituição, os 
Municípios e Estados, receberão um pouco mais de recursos.  
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:00071 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se às alíneas "a" e "b" do item I do art. 20 a seguinte redação:  
"a) vinte por cento ao Fundo de Participação  
dos Estados e do Distrito Federal; e  
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios."  
Em consequência, dê-se ao § 1o. do art. 27 a  
seguinte redação:  
"§ 1o. - O disposto neste artigo não se  
aplica à normas relativas aos Fundos de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
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dos Municípios, que entraram em vigor no dia 1o.  
de janeiro de 1988." 
Justificativa: 
Não vemos razão para se manter o atual Fundo Especial. Se o problema é redistribuir a receita 
tributária disponível entre as Unidades da Federação, contemplando principalmente aquelas cuja 
receita tributária própria seja insuficiente para o custeio de suas atividades, que se faça isso por 
intermédio dos critérios a serem inseridos na legislação infraconstitucional. Tecnicamente é 
recomendável que a Constituição se abstenha às normas de caráter permanente, deixando-se o 
transitório para as disposições transitórias ou para a legislação complementar.  
Nós concordamos inteiramente que na atual conjuntura os Estados das Regiões Norte e Nordeste 
precisam ser contemplados com uma participação relativa maior que a dos demais Estados. Isso 
porém pode ser resolvido através de disposição a ser aprovada a legislação complementar.  
De outra parte, a situação financeira dos Estados e Municípios é de tal nível que não é possível que 
aguardem mais tempo pela Reforma Tributária. A nosso ver os novos percentuais dos Fundos de 
participação devem entrar em vigor já no próximo exercício financeiro. E não se diga que os reflexos 
sobre a União são insuperáveis, porque o que estamos assistindo hoje é um verdadeiro festival de 
distribuição de recursos, como dádiva do poder central às demais esferas de Governo, normalmente 
com objetivos fisiológicos. É preciso dar um basta, de uma vez por todas, nessa esdrúxula  forma de 
redistribuição dos recursos, que não atende a qualquer critério, mas apenas aos interesses pessoais 
dos verdadeiros detentores do poder. Se existem recursos para a realização de objetivos meramente 
pessoais, porque não transferi-los, desde logo, as esferas de governo que realmente estão 
precisando deles? Qual a razão para se aguardar mais quatro ou cinco anos? Que se faça a 
distribuição desde logo. A União que se utilize efetivamente do imposto de renda, tornando-o mais 
progressivo e cobrando mais imposto daqueles que realmente tem condições de pagá-lo, não se 
limitando mais a forma simplista de tributar apenas os salários da classe média.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do nosso 
Substitutivo, 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:00072 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:  
"Art. 27 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor 90 dias após a  
sua promulgação." 
Justificativa: 
As dificuldades financeiras dos Estados e dos Municípios é de tal envergadura que não podem 
esperar até 1989 para implantarem o novo Sistema Tributário, como previsto no substitutivo do 
anteprojeto.  
Desde a eleição do saudoso Tancredo Neves acenou-se aos Estados e aos Municípios com a 
possibilidade de ser elaborada uma reforma tributária de emergência, resgatando os ideais 
federativos.  
Infelizmente não se concretizou a prometida reforma e o que se vê hoje é o triste espetáculo dos 
Governadores e Prefeitos nos gabinetes de Brasília pedindo recursos financeiros para o equilíbrio das 
respectivas contas.  
É preciso implementar imediatamente o novo Sistema Tributário, pois os novos impostos poderão ser 
instituídos no decorrer de 1988, dado que o substitutivo alterou o princípio da anterioridade, fixando o 
prazo de 90 dias para publicação das leis que instituírem ou majorarem tributos.  
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Temos certeza de que os membros do Congresso Nacional, conscientes dessas dificuldades, 
envidarão todos os esforços para logo após a promulgação da Constituição editar a legislação 
infraconstitucional, dando às Unidades Federativas condições de executar já no próximo exercício 
financeiro as autorizações contidas no novo Sistema.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Substitutivo que o novo Sistema Tributário entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 
1989, vigorando o atual sistema até 31 de dezembro de 1988.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabeleceram-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, serão aplicados, a partir do primeiro dia do segundo mês 
subsequente ao da publicação da lei complementar a que se refere o § 1o do Art. 21, os percentuais 
de 16% e 20%, que representam um aumento de 2 e 3 pontos percentuais em relação aos vigentes. 
A partir de 1989, esses percentuais serão elevados em 0,5 ponto percentual, por exercício financeiro, 
até que seja alcançada integralmente a participação prevista no Substitutivo.  
Cabe observar que tais normas disciplinadoras da vigência do Sistema Tributário visam evitar que 
sua aplicação venha a dificultar a adoção dos atos e medidas necessários aos diferentes 
ajustamentos e adaptações que terão de ser feitos na legislação e na administração tributária das três 
esferas de governo.  
À vista dessas considerações, verifica-se que a emenda proposta refere-se a aspecto da vigência do 
Sistema Tributário que, se alterado, criaria óbices para sua adequada implementação. 
   
   EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 27 e para seu § 3o.:  
Art. 27 - O Sistema Tributário aqui  
estabelecido será regulamentado até 31 de dezembro  
de 1988, vigorando, até essa data, as leis  
especificas indispensáveis ao período de transição  
do sistema vigente para o presente.  
.............................................  
§ 3o. - As leis que regulamentarão o Sistema  
Tributário entrarão em vigor a um só tempo  
elegendo-se, para tanto, a data de 1o. de  
janeiro de 1989. 
Justificativa: 
A presente redação parece atender melhor ante um aspecto técnico. O estabelecimento do “vacacio 
legis” em matéria constitucional parece não ser recomendável mas, de modo evidente, todo o 
Sistema Tributário agora instituído dependerá de sua competente regulamentação.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Substitutivo já atendem aos objetivos do Autor da Emenda, pois 
atingem de forma implícita os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00140 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao dispositivo  
abaixo do anteprojeto, eliminando, por  
conseguinte, os itens I e II:  
Art. 27 - ..................................  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito  
Federal, ao Fundo de Participação dos Municípios,  
bem como às disposições contidas na alínea c, item  
I, do art. 20, cuja vigência será a partir de 1o.  
de janeiro de 1988. 
Justificativa: 
Apresente modificação, vem atenuar a situação pré-falimentar em que se encontram as Prefeituras, a 
maioria dos Estados, ao mesmo tempo em que se aproxima das justas reivindicações de uma 
reforma tributária de emergência.  
Torna-se necessária que ao menos a partilha de receitas federais, sob novas bases entre em vigor 
com a maior urgência. Por isso, esta emenda fixa a data para o início de 1988. Se assim deixar de 
ser feito, certamente o caos nas finanças estaduais e municipais causará gravíssimas perturbações 
sociais e políticas.  
Representação atualizada, com argumentos novos, para início da vigência em 1/1/88 da partilha dos 
impostos federais entre Estados e Municípios, a fim de retirá-los da situação pré-falimentar.  
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:00286 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo, no Art. 27 do  
Substitutivo do Senhor Relator, assim redigido:  
" § 4o. Pelo menos 3% da Receita Tributária  
nacional serão destinados, durante 20 (vinte)  
anos, para aplicação em obras de combate à seca na  
região nordeste do País". 
Justificativa: 
A seca é calamidade antiga e que até hoje preocupa a todos. Cumpre que haja um programa 
nacional arrojado para oferecer uma solução definitiva. É medida de ampla sensibilidade social e que 
redundará em evidentes benefícios para todo o país.   
Parecer:   
   A Emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da 
União, seguindo linha diferente do Substitutivo, que se orientou no sentido de deixar tais recursos à 
deliberação do Congresso Nacional, nas propostas orçamentárias.  
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados 
preponderantemente em áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o 
disciplinamento de vinculações de receitas, a nível constitucional, resultaria, sem dúvida, no 
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comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas áreas e setores julgados  
prioritários em determinado momento e situação, com abstenção de estudos e análises objetivas 
indispensáveis à elaboração das políticas públicas.  
À vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, que o Poder Legislativo, por ocasião da 
discussão de votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir autonomamente sobre a 
alocação e aplicação dos recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do 
País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00412 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do § 1o, do Art. 27, do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 24 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I - A partir de 1o. de janeiro de 1988 e até  
que a lei complementar a que se refere o § 1o. do  
Art. 21 entre em vigor, aplicar-se-ão, os  
percentuais de dezessete por cento e vinte e um  
por cento, calculados sobre o produto da  
arrecadação dos impostos indicados nos itens III e  
IV do Art. 13, mantidos os atuais critérios de rateio. 
Justificativa: 
A atual situação financeira dos Estados e Municípios está a exigir um maior aumento dos FPE e FPM 
já a partir de janeiro de 1988, o que propõe a presente proposta, com a elevação de 16% para 17% e 
de 17% para 21%, respectivamente, dos percentuais dos referidos fundos no próximo exercício, 
independentemente da vigência, até lá, da lei complementar que disciplinará os novos critérios de 
rateio.  
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:00493 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item II, do § 1o. do art. 27, a  
seguinte redação:  
Art. 27. ....................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
............................................  
II - Os percentuais indicados no item  
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anterior, a partir de 1989, inclusive serão  
elevados a razão de hum ponto meio percentual por  
exercício financeiro, até que sejam atingidos os  
percentuais estabelecidos nas alíneas "a" e "b"  
do item I do art. 20. 
Justificativa: 
Os Estados estão atravessando dificuldades financeiras portanto, é preciso provê-los de recursos 
com maior velocidade.  
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:00659 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. e I do art. 27 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica  
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito  
Federal e do Fundo de Participação dos Municípios,  
cuja vigência será regida pelas seguintes normas:  
- Os critérios de participação previstos na  
legislação atual serão mantidos em 1988,  
aplicando-se, nesse exercício, respectivamente, os  
percentuais de dezesseis por cento e vinte por  
cento, sobre o produto da arrecadação dos impostos  
indicados nos itens III e IV do artigo 12. 
Justificativa: 
A escassez de recursos com que se defrontam os Estados e Municípios reclama providências 
urgentes para remediá-la.  
Não se trata de matéria de conveniência, mas de necessidade e premente.  
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:00661 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:   
   Art. 27  
Dê-se ao art. 27 do Substitutivo do Relator,  
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a seguinte redação:  
"Art. 27 - O Sistema Tributário de que trata esta  
Constituição entrará em vigor 150 dias a contar de  
sua promulgação, vigorando até o final desse  
prazo, o Sistema Tributário ora substituído". 
Justificativa: 
A escassez de recursos com que se defrontam Estados e Municípios é pública e notória.  
Assim, quanto antes entrar em vigor o novo Sistema, cujo principal objetivo é redistribuir as fontes 
impositivas, em benefício de Estados, e Municípios melhor para eles.  
Não se trata de matéria de conveniência, mas de necessidade, e premente.  
Volta-se, pelo menos, à proposição contida no Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Part. Distrib. 
das Receitas (art. 24).  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Substitutivo que o novo Sistema Tributário entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 
1989, vigorando o atual sistema até 31 de dezembro de 1988.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabeleceram-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, serão aplicados, a partir do primeiro dia do segundo mês 
subsequente ao da publicação da lei complementar a que se refere o § 1o. do Art. 21, os  
percentuais de 16% e 20%, que representam um aumento de 2 e 3 pontos percentuais em relação 
aos vigentes. A partir de 1989, esses percentuais serão elevados em 0,5 ponto percentual,  
por exercício financeiro, até que seja alcançada integralmente a participação prevista no Substitutivo.  
Cabe observar que tais normas disciplinadoras da vigência do Sistema Tributário visam evitar que 
sua aplicação venha a dificultar a adoção dos atos e medidas necessários aos diferentes 
ajustamentos e adaptações que terão de ser feitos na legislação e na administração tributária das três 
esferas de governo.  
À vista dessas considerações, verifica-se que a emenda proposta refere-se a aspecto da vigência do 
Sistema Tributário que, se alterado, criaria óbices para sua adequada implementação. 
   
   EMENDA:00727 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:   
   Dar a seguinte redação ao § 2o. do art. 27.  
§ 2o. A partir da data de promulgação desta  
Constituinte, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios deverão editar as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional. 
Justificativa: 
Propomos a substituição, no texto, da palavra poderão por deverão.  
Parecer:   
   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda, face à importância do assunto.  
Contudo, as normas que compõem o Substitutivo já atendem aos objetivos do Autor da Emenda, pois 
atingem de forma implícita os efeitos pretendidos.  
Torna-se, pois, dispensável a explicitação proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27, "caput", do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte  
redação, suprimindo-se o § 3o. do mesmo artigo:  
"Art. 27. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro do ano subsequente ao da sua promulgação,  
vigorando o Sistema Tributário ora substituído até  
o dia anterior a essa data." 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta tem por objetivo assegurar ao artigo 27, que trata da data a partir da qual 
vigorará o novo Sistema Tributário, uma redação mais flexível, capaz de se amoldar a uma eventual 
dilatação ou redução do prazo previsto para a conclusão dos trabalhos de elaboração da nova 
Constituição brasileira.  
Parecer:   
   Em face das mudanças e inovações introduzidas no Sistema Tributário, incluíram-se entre suas 
disposições transitórias aquelas necessárias ao disciplinamento de sua vigência.  
Estabelece o Substitutivo que o novo Sistema Tributário entrará em vigor a partir de 1o. de janeiro de 
1989, vigorando o atual sistema até 31 de dezembro de 1988.  
Todavia, quanto à aplicação dos Fundos de Participação, estabeleceram-se normas específicas para 
sua vigência, tendo em vista a necessidade de serem devidamente analisados e definidos em lei 
complementar os critérios e as formas de participação.  
Consoante essas normas específicas, serão aplicados, a partir do primeiro dia do segundo mês 
subsequente ao da publicação da lei complementar a que se refere o § 1o. do Art. 21, os  
percentuais de 16% e 20%, que representam um aumento de 2 e 3 pontos percentuais em relação 
aos vigentes. A partir de 1989, esses percentuais serão elevados em 0,5 ponto percentual,  
por exercício financeiro, até que seja alcançada integralmente a participação prevista no Substitutivo.  
Cabe observar que tais normas disciplinadoras da vigência do Sistema Tributário visam evitar que 
sua aplicação venha a dificultar a adoção dos atos e medidas necessários aos diferentes 
ajustamentos e adaptações que terão de ser feitos na legislação e na administração tributária das três 
esferas de governo.  
À vista dessas considerações, verifica-se que a emenda proposta refere-se a aspecto da vigência do 
Sistema Tributário que, se alterado, criaria óbices para sua adequada implementação. 
   
   EMENDA:00878 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:   
   Suprima-se o item I do § 1o. do art. 27 do  
Substitutivo, incluindo-se, onde couber, nas  
Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
"Até o dia dez de março de 1987, a Comissão  
de Finanças da Câmara dos Deputados apresentará à  
Mesa projeto de lei que regulará os critérios e  
prazos de entrega das parcelas previstas no item I  
do art. 20. A proposição tramitará em regime de  
urgência, devendo ser votada no Congresso Nacional  
até o dia trinta de março subsequente, com  
vigência imediata." 
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Justificativa: 
Pretende-se, através desse dispositivo, assegurar a Estados e Municípios um recebimento ágil e 
rápido das parcelas que lhes são atribuídas, dos recursos da União, já com base nos novos 
percentuais fixados pelo texto constitucional.  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas. É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00908 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altera o "caput" do art. 27, que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 27 - Ressalvados os artigos 5o., 6o. e  
7o., que terão vigência a partir da promulgação  
desta Constituição, o Sistema Tributário nela  
instituído entrará em vigor em 1o. de janeiro de  
1989, vigorando o atual Sistema Tributário até 31  
de dezembro de 1988, inclusive. 
Justificativa: 
Pela presente emenda busca-se fazer valer, desde a promulgação da Constituição, os limites ao 
poder de tributar e as garantias do contribuinte compreendidos nos arts. 5°, 6° e 7°. Seria uma 
imensa frustração para os cidadãos contribuintes se viessem a ocorrer, no período compreendido 
entre a promulgação da Lei Maior e o início da vigência do novo Sistema Tributário, instituições ou 
alterações de tributos arbitrárias e abusivas, como tem ocorrido até aqui. Sobre ser injusto em si, isto 
provocaria, desde logo, o descrédito da população face à nova Constituição, comprometendo a 
respeitabilidade da mesma.  
Se as garantias sabiamente consolidadas nos artigos elencados do Substitutivo tiverem vigência 
desde logo, evitar-se-á que, no correr de 1988 a União e os Estados, todos com problemas de caixa, 
venham a surpreender o contribuinte com novos compulsórios ou instituição de tributos ao arrepio da 
legalidade, anterioridade, não-confisco, etc..  
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas. É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:02800 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 466, inciso II e alínea "b"  
Modifique-se a redação do inciso II e sua  
alínea "b", do anteprojeto, onde consta: "Função  
de Participação dos Estados e do Distrito  
Federal", passe a constar: "Função de Participação  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
A não ser que sejam abolidos os Territórios Federais do contexto da Federação, não se pode 
conceber a exclusão dos mesmos no direito à percepção da cota do FPE, prerrogativa essa 
assegurada pela Constituição atual.  
 
 
   EMENDA:03047 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - DISPOSITIVO EMENDADO:  
Caput do art. 466  
Suprima-se o caput do art. 466. 
Justificativa: 
A situação de extrema penúria dos Estados e municípios, sem condição de pagar sua dívida fundada 
e em alguns casos sem poder pagar ao seu funcionalismo, exige solução imediata que não pode ser 
adiada.  
 
 
   EMENDA:04798 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 466 Caput e § 3o.  
O caput do Art. 466 e o seu § 3o. do  
Anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 466 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual sistema tributário até  
30 de junho de 1988, inclusive.  
............................................  
§ 3o. As Leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor em 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
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A crítica situação financeira dos Estados e Municípios e os anseios da população brasileira justificam 
a emenda.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:02650 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 461, parágrafo 1o., inciso II e alínea "b"  
Modifique-se a redação do inciso II e sua  
alínea "b", do Projeto, onde consta: "Função de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal",  
passe a constar: "Função de Participação dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
A não ser que sejam abolidos os Territórios Federais do contexto da Federação, não se pode 
conceber a exclusão dos mesmos no direito à percepção da cota do FPE, prerrogativa essa 
assegurada pela Constituição atual.  
Parecer:   
   Os Territórios não gozam de autonomia política: constituem autarquias territoriais da União. 
Sobremais, não havendo manifestação em favor da modificação do artigo 277, não devem  
ser incluídos no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02885 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - DISPOSITIVO EMENDADO:  
Caput do art. 461  
Suprima-se o caput do art. 461. 
Justificativa: 
A situação de extrema penúria dos Estados e municípios, sem condição de pagar sua dívida fundada 
e em alguns casos sem poder pagar ao seu funcionalismo, exige solução imediata que não pode ser 
adiada.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04449 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 461 Caput e § 3o.  
O caput do Art. 461 e o seu § 3o. do projeto,  
passam a ter a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual sistema tributário até  
30 de junho de 1988, inclusive.  
............................................  
§ 3o. As Leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor em 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
A crítica situação financeira dos Estados e Municípios e os anseios da população brasileira justificam 
a emenda.  
Parecer:   
   As alterações no sistema tributário, consubstanciadas no projeto, dada a sua extensão e 
profundidade, requererão inúmeras adaptações na legislação infraconstitucional, e cuja viabilização 
dificilmente demandaria tempo inferior ao proposto. Restringi-lo seria, a nosso ver, temerário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05536 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
EMENDA ADITIVA AO ART. 277 DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO E, POR CORRELAÇÃO, AO ART. 461.  
"Art. 277. A União entregará:  
I - ........................................  
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por  
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
II - do produto da arrecadação do imposto  
sobre produtos industrializados, dez por cento  
para os Estados, o Distrito Federal e os  
Territórios, proporcionalmente ao valor das  
respectivas exportações de produtos  
industrializados.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Os Estados e os Territórios entregarão  
aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento  
dos recursos que receberem nos termos do item II  
deste artigo, observados os critérios  
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do art.  
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276. ............................................  
Art. 461. ..................................  
§ 1o. ......................................  
I - ........................................  
II - as normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados, Distrito Federal e dos  
Territórios e ao Fundo de Participação dos  
Municípios, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) ..........................................  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios será elevado de um ponto  
percentual no exercício financeiro de 1989 e, a  
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto  
percentual por exercício, até 1992, inclusive,  
atingindo o percentual estabelecido na alínea "a"  
do item I, do art. 277." 
Justificativa: 
A partir de 1° de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional n° 5, de 28 de junho de 1975, 
os Territórios Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal.  
É inegável que a justa e oportuna providência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e 
social dos Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de 
recursos, independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, o de Rondônia, já é Estado; 
outros dois, Amapá e Roraima, encontram-se em condições de serem transformados, tanto que o 
Projeto de Constituição acolheu a legítima aspiração dos amapaenses e roraimenses.  
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, pois têm administração própria e constituem partes do Brasil que mais necessitam de 
recursos para desenvolver-se e manter a integridade nacional.  
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento do produto da arrecadação do 
IPI, destinados aos Estados, de acordo com o inciso II do art. 27, sob pena de seus Municípios 
ficarem prejudicados em relação aos demais, que receberão dos Estados vinte e cinco por cento 
daquela participação.  
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam 
necessariamente ser definidos com unidades da Federação, embora pretendamos ver estabelecida a 
redação do art. 1° da atual Constituição, que assim os considera, modificada pelo art. 2° do Projeto, 
que os excluiu, assim como ao Distrito Federal, da união indissolúvel que, sob o regime 
representativo, constitui a República Federativa do Brasil.  
A despeito da confusão estabelecida no Projeto quanto a união indissolúvel que constitui a República 
Federativa do Brasil (art. 2°) e a figura da União, compreendida na organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil (art. 49), na verdade os Territórios, assim como o Distrito Federal, 
integram a concepção jurídica da união de elementos que constituem a República Federativa do 
Brasil. Para integrarem a União (art. 49, § 2°), ou dela ser capital (art. 49, § 1º) os Territórios e o 
Distrito Federal, antes, necessariamente, fazem parte da União indissolúvel (art. 2°), sob pena de 
ficarem “em órbita”, excluídos da definição constitucional do que é a República Federativa do Brasil.  
Como integrantes da união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, ao lado dos 
Estados e do Distrito Federal, os Territórios devem, em tudo, se com eles tratados em igualdade de 
condições.  
São essas as razões que me dão certeza do acolhimento da presente Emenda.  
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir os Territórios Federais na repartição dos impostos federais prevista no 
art. 277 do Projeto.  
Tratando-se de entidades que integram a União, descabe a proposição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06805 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 461  
Suprimir o item II do § 1o. do art. 461,  
passando o § 1o. a ter a seguinte redação:  
" § 1o. - O dispositivo neste artigo não se  
aplica aos arts. 262, 263, aos itens I, II, IV e V  
do art. 264 e ao art. 277, que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
Reivindica-se aplicação imediata do preceito que garante aos Municípios maior participação nas 
receitas partilhadas, até como uma compensação pela não aprovação de uma reforma tributária de 
emergência, pela qual os Prefeitos veem lutando há muito tempo.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06955 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 461  
Dê-se ao "caput" do Art. 461, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
29 de fevereiro de 1988, inclusive. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07607 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 461  
Dê-se ao caput do art. 461, do Projeto de  
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Constituição, a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
29 de fevereiro de 1988, inclusive. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07968 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda No. ao Projeto de Constituição  
(Disposições Transitórias) Título X  
Acrescentem-se ao artigo 461, os seguintes  
parágrafos (4o, 5o. e 6o):  
Art. 461 ..................... 
§ 4o. - Na execução do Plano de defesa contra  
os efeitos da seca no Nordeste, a União  
despenderá, anualmente, com obras e serviços de  
assistência econômica e social, quantia não  
inferior a três por cento da sua renda tributária.  
a - Um terço da quantia referida neste artigo  
será depositado em caixa especial destinada ao  
socorro às populações atingidas pela calamidade,  
podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada  
através de instituição financeira e a juros  
módicos, consoante as determinações legais, em  
empréstimo a agricultores e a industriais  
estabelecidos na área abrangida pela seca;  
b - Os Estados compreendidos na área da seca  
deverão aplicar três por cento da sua renda  
tributária na construção de açudes, pelo regime de  
cooperação e em outros serviços necessários à  
assistência às suas populações.  
§ 5o. - Competirá ao Governo Federal:  
a - Traçar e executar um plano de  
aproveitamento total das possibilidades econômicas  
- do Rio São Francisco e de seus afluentes, no  
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a  
um por cento de suas rendas tributárias;  
b - a traçar e executar um plano de  
desenvolvimento integrado da região Centro-Oeste,  
no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior  
a um por cento de suas rendas tributárias.  
§ 6o. - Na execução do plano de valorização  
econômica da Amazônia, a União aplicará quantia  
não inferior a três por cento da sua renda tributária.  
a - Um terço da quantia referida neste artigo  
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será aplicada em operações de fomento e de amparo  
aos agricultores e industriais da região, a juros  
módicos, através de instituição financeira;  
b - Os Estados e os Territórios da Amazônia,  
bem como os respectivos municípios, reservarão  
para o mesmo fim, anualmente, três por cento das  
suas rendas tributárias. Os recursos de que trata  
este parágrafo serão aplicados por intermédio do  
Governo Federal. 
Justificativa: 
Para promover o desenvolvimento do Nordeste e solucionar o problema das secas, de maneira 
permanente e efetiva, através de obras estruturais, o saudoso Presidente Epitácio Pessoa, no ápice 
da terrível catástrofe de 1919, instituiu, pela Lei n° 3965, de 25 de dezembro de 1919, a CAIXA DAS 
SECAS, atribuindo-lhe uma taxa de dois por cento sobre a Renda Tributária da União.  
Em março de 1923, quando em curso as ambiciosas obras, o Presidente Arthur Bernardes mandou 
paralisar os serviços. Em 1924, governando em ESTADO DE SÍTIO, pelo decreto n° 16.403, de 12 de 
março, extinguiu a Caixa das Secas e aboliu a contribuição de dois por cento sobre a Renda 
Tributária. Convocada a Constituinte de 1934, pelo artigo 177 da Constituição foi estabelecida a 
contribuição de quatro por cento para o FUNDO DAS SECAS.  
A Constituição outorgada de 1937, que iniciou o período ditatorial do Estado Novo, aboliu, pelo 
silêncio, o FUNDO DAS SECAS e a respectiva contribuição.  
Votada pelo Congresso Nacional, a Constituição de 1946 restabeleceu, pelo artigo 198, a 
contribuição de três por cento para as secas, sendo dois por cento para obras e um por cento para o 
Fundo das Secas, de onde se originou (oitenta por cento) o Banco do Nordeste. 
Implantou, ainda, a POLÍTICA DA REGIONALIDADE, tão necessária ao nosso País, de tamanho 
continental e com grande variedade geográfica.  
Estabeleceu-se, também, pelo artigo 199, aplicar três por centro na valorização Econômica da 
Amazônia e pelo artigo 29 das Disposições Transitórias, um por cento no Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco. Criaram-se, para cada caso, os organismos administrativos correspondentes – 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Banco do Nordeste, para o 
Nordeste; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Banco da Amazônia 
(BASA), para a Amazônia e a Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
(CODEVASF), para o São Francisco.  
A este elenco, acrescentou-se a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).  
A Constituição imposta de 1967 e sua Emenda Substitutiva, de 1969, aboliram, também pelo silêncio, 
todas estas atribuições e inauguraram a Política de Centralização e de Uniformidade. Os órgãos 
foram conservados, anêmicos, vivendo à custa de contribuições aleatórias, decrescentes. Foi um 
desastre.  
Em relação ao Nordeste, as aplicações em obras estruturais (açudes, irrigações, poços, barragens, 
reflorestamento, etc.) desceram a níveis nunca atingidos (zero vírgula vinte e oito por cento), como 
prova, estatisticamente, o Professor J. COLOMBO DE SOUZA, em seu livro – “O Nordeste e a 
Tecnologia da Revolução”, Brasília, 1981.  
Cingiu-se o Governo a serviços assistenciais, em obras de emergência, caríssimas e sem resultado 
permanente.  
Tornou-se, assim, imperioso voltar-se à Política da Regionalidade e atacar-se os problemas 
buscando soluções permanentes e definitivas. Desenvolver o Brasil periférico, para nele assentar, de 
forma definitiva, os seus legítimos donos, destinatários de suas riquezas e de suas potencialidades.  
Este é o grande objetivo da presente proposição, a ser discutida, votada, e, estamos confiantes, 
aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária ou 
dos recursos orçamentários, seguindo linha diferente do Projeto, que se orientou no sentido de deixar 
plenamente livres as receitas que a Constituição prevê à disposição das várias unidades 
governamentais.  
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados 
preponderantemente em áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o 
disciplinamento de vinculações de receitas, a nível constitucional, resultaria no comprometimento 
rígido de toda receita pública somente com aquelas áreas e setores julgados prioritários em  
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determinado momento e situação, com abstração de estudos e análises objetivas indispensáveis à 
elaboração das políticas públicas. 
   
   EMENDA:08218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO)  
EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se a alínea "c" do item II do § 1o. do  
art. 461 na forma seguinte:  
"Art. 461 ..................................  
............................................  
§ 1o. ......................................  
II - ........................................  
............................................  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios passa a vigorar a  
partir de sessenta dias após a promulgação desta  
Constituição." 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária que independe de maiores comentários e, não há 
dúvida, que necessitam eles já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989 propomos que a transferência do Fundo de 
participação dos Municípios passe a vigorar 60 dias após a promulgação da Constituição, suprindo 
assim, em parte, aquela deficiência.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 461  
e acrescente-se a este um parágrafo a ser numerado  
como § 2o., suprimindo-se, por consequência, os  
itens I e II do § 1o. e renumerando-se os atuais § 2o. e 3o.:  
"Art. 461. ..................................  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica  
aos arts. 262, 263, 244, itens I, II, IV e V, e  
277, item I, alíneas "a", "b" e "c", que entrarão  
em vigor a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. Até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o art. 260, item II,  
serão mantidas os atuais critérios de rateio do  
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito  
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Federal e do Fundo de Participação dos Municípios  
os quais serão também aplicados para a  
distribuição prevista no art. 277, item I, alínea c. 
Justificativa: 
A presente modificação visa atenuar a situação pré-falimentar em que se encontram as Prefeituras e 
a maioria dos Estados, ao mesmo tempo em que vem ao encontro das justas reivindicações de uma 
reforma tributária de emergência.  
Faz-se necessário que ao menos a partilha de receitas federais, sob novas bases, entre em vigor 
com a maior urgência. Por isso, esta emenda fixa a data para o início de 1988. Se assim deixar de 
ser feito, certamente o caos nas finanças estaduais e municipais provocará gravíssimas perturbações 
sociais e políticas.  
É imperioso que a nova sistemática de repartição de revistas federais através de fundos de 
Participação entre em vigor a partir de 01.01.1988 a fim de que os Estados e Municípios possam 
efetivamente sair da calamitosa situação financeira em que se acham há tanto tempo.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09545 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Os dispositivos a seguir enumerados passam a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 257. ..................................  
III - Contribuição de melhoria, pelo  
benefício a imóveis, decorrentes da execução de  
obras públicas."  
"Art. 261. A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir, além dos  
que lhes são nominalmente atribuídos, outros  
impostos, desde que não tenham fato gerador ou  
base de cálculo próprios de impostos discriminados  
nesta Constituição.  
Art. 262. A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos  
compulsórios para atender a despesas  
extraordinárias provocadas por calamidade pública,  
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos  
membros do respectivo Poder Legislativo."  
"Art. 270. ..................................  
§ 2o. ......................................  
II - não incidirá sobre produtos  
industrializados destinados ao exterior, bem como  
a entidades públicas."  
"Art. 272. ..................................  
III - operações relativas à circulação de  
mercadorias, realizadas por produtores,  
industriais e comerciantes."  
"Art. 273. ..................................  
IV - Serviços de qualquer natureza.  
§ 1o. O imposto de que trata o item I,  
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cobrado segundo planta genérica de valores,  
fixados por ato do Poder Executivo, anualmente  
revistos, será progressivo no tempo quando incidir  
sobre área não edificada e não utilizada, de forma  
que se assegure o cumprimento da função social da  
propriedade.  
§ 5o. Cabe à Lei Complementar:  
I - indicar outros imóveis sujeitos ao  
imposto de que trata o item I, excluindo-se sua  
utilização efetiva ou potencial, da incidência do  
imposto de que trata o item I do art. 272.  
II - fixar as alíquotas máximas dos impostos  
de que tratam os itens II e III deste artigo."  
"Art. 277. ..................................  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre renda e proventos de qualquer natureza,  
sobre produtos industrializados e sobre operações  
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos  
ou valores mobiliários, cinquenta por cento na  
forma seguinte:  
a) vinte e três por cento ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;"  
Suprima-se o art. 278.  
"Art. 461. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988.  
II - ........................................  
a) suprimir.  
b) suprimir.  
c) suprimir." 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais e Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como 
o atendimento das necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão 
vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da Federações.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10384 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 461, inciso II e alínea "b".  
Modifique-se a redação do inciso II e sua  
alínea "b", do artigo 461 do Projeto de  
Constituição, onde consta "Fundo de Participação  
dos Estados e do Distrito Federal", passe a  
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constar: "Fundo de participação dos Estados, do  
Distrito Federal e Territórios." 
Justificativa: 
A não ser que sejam abolidos os Territórios Federais do contexto da Federação, não se pode 
conceber a exclusão dos mesmos no direito à percepção das cotas do EPE, direito esse já 
assegurado pela atual Constituição.  
Parecer:   
   Os Territórios não gozam de autonomia política: constituem autarquias territoriais da União. 
Sobremais, não havendo manifestação em favor da modificação do artigo 277, não devem  
ser incluídos no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 461  
Substitua-se, na letra "a" do inciso II do § 1o.  
do artigo 461, a expressão "mantidos os atuais  
critérios de rateio até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item, II"  
como se segue:  
Art. 461 - .............................. 
§ 1o. - .................................. 
II - ........................................ 
a - mantidos permanentemente os atuais  
critérios de rateio mesmo depois da entrada em  
vigor da lei complementar a que se refere o art.  
280, item II". 
Justificativa: 
Quer-se tratamento igual entre todos os Estados no que diga respeito à distribuição das alíquotas do 
Fundo de participação, a fim de garantirem-se a unidade nacional e a harmonia no seio da família 
brasileira.  
Parecer:   
   A cristalização dos atuais critérios de rateio poderá revelar-se incompatível com "o objetivo de 
promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios", como quer o artigo 280, II. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11502 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao art. 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
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aos arts. 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
art. 264 e ao art. 277, que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
art. 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o art. 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13077 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do artigo 277 e  
alíneas "b" e "c" do item II do § 1o. do art. 461,  
do Projeto, pela seguinte:  
"Art. 277 - A União entregará:  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e  
sobre produtos industrializados, quarenta e seis  
por cento, na forma seguinte:  
a) vinte por cento ao Fundo de Participação  
dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e quatro por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;  
c) dois por cento para aplicação nas regiões  
Norte e Nordeste, através de suas instituições  
oficiais de fomento regional."  
"Art. 461 - ............................ 
II - ................................... 
a) .................................... 
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b) O percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal,  
seja elevado de um ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e em meio ponto percentual nos  
anos subsequentes, até atingir o percentual  
estabelecido na alínea "a" do item I do art. 277;  
c) O percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989, e  
até 1992, será elevado à razão de meio ponto  
percentual por exercício financeiro e a partir de  
1993, a um ponto percentual por exercício, até  
atingir o percentual estabelecido na alínea "b" do  
art. 277. 
Justificativa: 
Os Municípios brasileiros, representados pelos Prefeitos eleitos em 1982 e pelos lideres e 
associações Municipalistas, conseguiram elevar a sua parcela nos fundos de participação por meio 
de duas reformas constitucionais, alcançando hoje, 17% em uma partilha de 31% dos impostos 
referidos no artigo 25 da Constituição vigente. Estão os Municípios recebendo, portanto, o 
equivalente a 54,838% do valor dos dois fundos de participação somados, e passariam a receber, 
com a parcela de 22,5% prevista no projeto, apenas 51,136% da mesma soma.  
A Emenda objetiva manter aproximadamente a atual participação dos Municípios e dos Estados na 
distribuição dos fundos referidos: 24% da receita tributária a ser partilhada pela União caberá aos 
Municípios, ou 54,545% da soma dos dois fundos, ficando os Estados com 20%, ou o equivalente a 
45,454% da mesma soma. Assim mesmo teriam os Estados pequena vantagem, já que estão 
recebendo hoje 45,162% da soma dos fundos de participação.  
Modificam-se também as disposições transitórias (art. 461), para adequá-las às percentagens ora 
propostas.  
Parecer:   
   O sistema tributário proposto no Projeto de Constituição estabelece um perfil de distribuição de 
competências e de transferências de receita tributária capaz de atender as necessidades de cada 
esfera de poder político. A alteração proposta na Emenda afetaria o equilíbrio do referido sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O dispositivo neste artigo não se  
aplica aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e  
V do artigo 277, que entrarão em vigor a partir da  
promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277; até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 288, item III  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
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Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão inânime dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicia, no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988, estou propondo a presente emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14674 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se o Parágrafo 4o. ao Art. 461 -  
Disposições Transitórias - com a seguinte redação:  
Na implementação do disposto nos Parágrafos  
2o. e 3o., do Art. 257, a administração tributária  
da União, Estados e Municípios promoverá a redução  
gradual da participação relativa dos impostos  
indiretos na arrecadação total, na razão de 5%  
(cinco por cento) ao ano, durante 5 (cinco) anos,  
no mínimo, mediante alteração de alíquotas ou  
outros instrumentos de política fiscal". 
Justificativa: 
Essa disposição visa diminuir, progressivamente, a carga Tributária excessiva que pesa sobre o 
contribuinte brasileiro de renda mais baixa, pois o imposto indireto incide indistintamente. Ao mesmo 
tempo em que cumprirá princípio constitucional de fazer com que os tributos sejam, no máximo 
possível, pessoais, diretos e progressivos, incidindo sobre o patrimônio e a renda de cada um.  
Parecer:   
   Trata-se de preceito de política fiscal passível de figurar no contexto de planos e programas 
plurianuais de desenvolvimento econômico dado haver a necessidade de reexame das espécies 
tributárias com eles compatíveis. Ademais, a emenda obrigaria a reformas periódicas do sistema 
tributário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15042 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 461  
O art. 461 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos arts. 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
art. 264 e ao art. 277, que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição de fundos referidos no art.  
277, até à entrada em vigor da lei complementar a  
que se refere o art. 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as Leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até dia 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Propomos a presente emenda, solidários com aquela proposição, para que a vigência do novo 
Sistema Tributário incide no máximo, no dia 1° de julho de 1988.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15411 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altere-se, nas Disposições transitórias, o  
Art. 461, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 461 ....................................  
§ 1o. ......................................  
..................................................  
II -  
b) O percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual no segundo  
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semestre do exercício financeiro de 1988 e, a  
partir de 1989, inclusive à razão de meio ponto  
percentual por exercício, até 1991, inclusive  
atingindo o percentual estabelecido na alínea "a"  
do Item I do art. 277, em 1992;  
c) O percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir do segundo  
semestre de 1988, inclusive, será elevado à razão  
de meio ponto percentual por exercício financeiro,  
até que seja atingido o percentual estabelecido na  
alínea b do Item I, artigo 277. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15434 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 461, Parágrafo 1o., item II, letra a.  
A letra "a" do item II, do parágrafo 1o., do  
artigo 461 do projeto, passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 461 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I ..........................................  
II ..........................................  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
bruta dos impostos referidos nos itens III e IV do  
art. 270, mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o art. 280, item II, exceto quando a  
reserva do Fundo de Participação dos Estados, que  
será de trinta e cinco por cento. 
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.  
Como está redigido, este dispositivo, beneficia diretamente Estados como Minas Gerais e Paraná, 
ambos com novos horizontes de potencial de receita com a aplicação de 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, 
de dez por cento do Imposto Sobre Produtos Industrializados, pela exportação de produtos 
industrializados isentos do ICM.  
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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.  
Dessa forma a ampliação da reserva do Fundo de Participação dos Estados, dos vinte por cento, 
como é atualmente, para trinta e cinco por cento, proporcionaria o equilíbrio das receitas entre as 
regiões, objetivo este que vem sendo perseguido por todos aqueles que pretendem um 
desenvolvimento harmônico do espaço brasileiro.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15465 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao artigo 461 que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277 que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundo referidos no  
artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de junho de 1988,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
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   EMENDA:15629 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
"Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV, V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o item II do artigo 280.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato." 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16462 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dê-se ao art. 461; a seguinte redação:  
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II - ............................. 
a) suprimir  
b) suprimir  
c) suprimir 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar maior e mais justa participação aos municípios na distribuição das Receitas 
Federais e Estaduais, como requisito básico para a autonomia econômica dos municípios, bem como 
o atendimento das necessidades essenciais da população, visto que é no município que o cidadão 
vive, tem suas necessidades e gera as riquezas da Federações.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16481 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Letra "C", II, do § 1o. do Art. 461  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 277" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários e não há dúvidas que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita.  
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte,  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16651 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: - Letra "C", II, do § 1o. Art. 461  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 277" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta  
Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita.  
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
posse a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência.  
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Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16867 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam os atuais critérios de rateio  
distribuição dos fundos referidos no artigo 277,  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada,  
desde a Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16973 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao art. 461,  
numerado como § 2o., renumerando-se os seguintes,  
nos termos abaixo transcritos:  
Art. 461 - ..................................  
§ 2o. - Lei Complementar a ser encaminhada  
pelo Executivo à Câmara dos Deputados, no prazo de  
cento e oitenta dias contados da data de  
promulgação desta Constituição, definirá os  
encargos e funções a serem transferidos, pela  
União, aos Estados e Distrito Federal e aos  
Municípios, em correspondência à elevação dos  
percentuais dos Fundos de que trata este artigo,  
através da implementação de Plano de  
Descentralização de Encargos Públicos, cujas metas  
deverão cumprir-se até o exercício de 1993,  
inclusive.  
..........................................." 
Justificativa: 
É notório haver o atual Projeto de Constituição aumentado significativamente o volume de recursos a 
serem transferidos da União para os Estados e Municípios, reduzindo de modo expressivo, em 
contrapartida, os recursos disponíveis da União.  
Há um amplo consenso no sentido de que esta profunda reordenação das finanças públicas lastreia-
se na necessidade de descentralizar encargos e funções hoje concentradas no Governo Federal. 
Algumas das quais poderiam ser mais adequada e eficazmente planejadas, excetuadas e 
acompanhadas pelo Estado ou pelo Município.  
O Anteprojeto da Comissão temática específica previa a criação de um Fundo de Descentralização, 
precisamente com esse objetivo. Entretanto, tal dispositivo não foi acolhido no atual Projeto, criando-
se, destarte, um manifesto desequilíbrio, ao prever-se uma progressiva expansão dos repasses de 
receitas federais, ou seja, uma ampla descentralização da receita pública, desacompanhada de 
qualquer garantia de aumento de arrecadação da União, sem que, em contrapartida, se preveja a 
descentralização de encargos e funções que deve acompanha-la e que, por outro lado trará maior 
grau de racionalidade e eficiência ao setor público suprimido os conflitos e as superposições hoje 
existentes, no que se refere às ações governamentais.  
Trata-se, portanto, de disposição de capital importância para a viabilização da gestão das finanças 
públicas.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao 
mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a  
sistemática que orienta os princípios na parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:17005 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
Dá nova redação aos incisos I e II do Artigo 461:  
"art. 461: O Sistema Tributário de que trata...  
Parágrafo 1 - O dispositivo neste artigo não  
se aplica:  
I - Aos arts. 262 e 263 e aos itens I, II, IV  
e V, do art. 264 e ao 265, que entrarão em vigor  
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a partir da promulgação desta Constituição;  
II - Às normas relativas ao Fundo...  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 270;  
b) o percentual relativo...  
c) o percentual relativo...  
d) Até a entrada em vigor da lei complementar  
a que se refere o art. 280, item II, do Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será distribuído conforme os atuais critérios de  
rateio e o Fundo de participação dos Municípios  
será atribuído:  
I - quinze por cento aos Municípios das  
Capitais dos Estados; e  
II - oitenta e cinco por cento aos demais  
Municípios do País.  
a) A parcela de que trata o inciso I será  
distribuída proporcionalmente a um coeficiente  
individual de participação, resultante do produto  
dos seguintes fatores:  
I - fator representativo da população, assim  
estabelecido: Percentual da População de cada  
Município em relação à do conjunto das Capitais.  
Fator até 2% ......................... 10,0  
Mais de 2% até 7%  
pelos primeiro 2% 10,0  
cada 0,5% ou fração excedente, mais 2,5  
Mais de 7% ............................ 35,0  
II - fator representativo do inverso da renda  
per capita do respectivo Estado, assim  
estabelecido:  
Inverso do índice relativo à renda per capita  
da entidade participante---------------------fator  
Até 0,0045 ...............................0,5  
Acima de 0,0045 até 0,0060 ...............2,0  
Acima de 0,0060 até 0,0075................3,5  
Acima de 0,0075 até 0,0100................5,0  
Acima de 0,0100 até 0,0125 ...............6,5  
Acima de 0,0125 até 0,0155................8,0  
Acima de 0,0155 até 0,0190................9,5  
Acima de 0,0190 até 0,0230...............11,5  
Acima do 0,0230 até 0,0270...............13,0  
Acima de 0,0270..........................15,0  
b) A parcela de que trata o inciso II será  
distribuída proporcionalmente a um coeficiente  
individual de participação atribuído a cada  
Município da seguinte forma:  
Categoria de Município, segundo seu número de  
habitantes  
Coeficiente  
Até 16.980  
Pelos primeiros 10.188....................3,0  
para cada 3.396, ou fração excedente, mais.....1,0  
Acima de 16,980 até 50, 940  
pelos primeiros 16.980....................5,0  
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para cada 6.792, ou fração excedente, mais.. 1,0  
Acima de 50.940 até 101.880  
pelos primeiros 50.940...................10,0  
para cada 10.188, ou fração excedente, mais. ...1,0  
Acima de 101,880 até 156.216  
Pelos primeiros 101.880..................15,0  
para cada 13.584, ou fração excedente, mais..  
2,5 Acima de 156.216 até 200.00  
pelos primeiros 156,216..................25,0  
para cada 8.756, ou fração excedente, mais..4,0  
Acima de 200.000  
pelos primeiros 200.000...................... 45,0  
para cada 20.000, ou fração excedente, mais.0,5 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda os incisos I e II do  
artigo 461 passam a ter a seguinte redação:  
Art. 461. O Sistema Tributário de que trata  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos arts. 262 e 263 e aos itens I, II, IV  
e V, do art. 264 e ao 265, que entram em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo ..........  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do art. 270;  
b) o percentual relativo ....................  
c) o percentual relativo ....................  
d) até a entrada em vigor da lei complementar  
a que se refere o art. 260, item II, o Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será distribuído conforme os atuais critérios de  
rateio e o Fundo de Participação dos Municípios  
será atribuído:  
1 - quinze por cento aos municípios das  
Capitais dos Estados;  
2 - oitenta e cinco por cento aos demais  
municípios do País;  
3 - a parceria de que trata o item 1 será  
distribuída proporcionalmente a um coeficiente  
individual de participação, resultado do produto  
1os seguintes fatores:  
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3.1 - fator representativo da população,  
conforme disposto em lei;  
3.2 - fator representativo do inverso da  
renda per capita do respectivo Estado,  
estabelecido por lei;  
4 - a parcela de que trata o inciso II será  
distribuída proporcionalmente a um coeficiente  
individual de participação; 
Justificativa: 
Para que o Sistema Tributário definido pela nova Constituição entre em vigor, necessariamente 
teremos de elaborar toda a sua legislação ordinária. E sendo assim somente em 1989 a tributação 
poderá ser realizado conforme as novas normas.  
Entretanto no próximo ano não poderemos continuar como o Sistema Tributário vigente, é neste 
sentido que propomos estas modificações, ou seja, para viabilizar uma distribuição mais justa dos 
Fundos de Participação dos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17173 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - letra "C", II, do § 1o. do art. 461.  
Dê-se nova redação à letra "C" do inciso II  
do § 1o. do art. 461:  
Art. 461 ....................................  
c) - "O percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios entrará em vigor na  
data de publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária que independe de maiores comentários e, não há 
dúvida, que necessitam eles já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989 propomos que a transferência do Fundo de 
participação dos Municípios passe a vigorar 60 dias após a promulgação da Constituição, suprindo 
assim, em parte, aquela deficiência.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17304 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Letra "c', II, do § do Art. 461  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 63  

 

Substituir toda a redação contida entre "a  
partir de" até "art. 277" por "entrará em vigor na  
data de sua publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária que independe de maiores comentários e, não há 
dúvida, que necessitam eles já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989 propomos que a transferência do Fundo de 
participação dos Municípios passe a vigorar 60 dias após a promulgação da Constituição, suprindo 
assim, em parte, aquela deficiência 
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17961 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
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tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18058 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18087 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTO EMENDADO - Letra "c' 11, do § 1o. do Art. 461  
Substituir toda a redação contida os termos  
"a partir de" até "art. 277' por "entrará em vigor  
na data da sua publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária que independe de maiores comentários e, não há 
dúvida, que necessitam eles já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989 propomos que a transferência do Fundo de 
participação dos Municípios passe a vigorar 60 dias após a promulgação da Constituição, suprindo 
assim, em parte, aquela deficiência.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18119 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
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Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias, à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18430 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o § 1o. do art. 461.  
Art. 461. ..................................  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica  
aos arts. 262 e 263 e aos itens I, II, IV do art.  
264, que entrarão em vigor a partir da promulgação  
desta Constituição.  
§ 2o. Se a soma dos percentuais fixados pela  
lei complementar de que trata o art. 277 exceder a  
trinta e três por cento, a distribuição dos  
recursos relativos à parcela excedente far-se-á de  
forma gradual, elevando-se o percentual de trinta  
e três por cento, a partir de 1989, inclusive, em  
um ponto percentual, até que sejam atingidos os  
percentuais que a referida lei complementar fixar  
para os Fundos previstos nos itens I e II do art.  
277, e para a aplicação nas Regiões Norte e  
Nordeste a que se refere o item III do mesmo artigo. 
Justificativa: 
A modificação sugerida para § 1° do art. 461 visa a compatibilizar essa disposição transitória em nova 
sistemática de partilha proposta na Emenda n° ao art. 277 do Projeto.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18457 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o "caput" do art. 461, alterando a  
data de entrada em vigor do novo Sistema Tributário.  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
29 de fevereiro de 1988, inclusive. 
Justificativa: 
Esta emenda vem no sentido de o mais breve possível, colocar em vigor o novo Sistema Tributário, 
pois a situação de penúria e falência que estão lançados os Estados e Municípios é insuportável, 
comprometendo os interesses das populações, e transforma os Governadores e Prefeitos em 
pedintes, percorrendo os Ministérios e demais órgãos públicos atrás de migalhas de verbas para 
conseguirem gerir suas administrações.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18661 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 461, item II,  
letras "a" e "c".  
Art. 461 - .............................. 
§ 1o. - ................................. 
I - ........................................ 
II - ........................................ 
a) - a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte e  
cinco por cento, calculados sobre o produto da  
arrecadação dos impostos referidos nos itens III e  
IV do Art. 270, mantidos os atuais critérios de  
rateio até a entrada em vigor da lei complementar  
a que se refere o art. 280, item II.  
c) - o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado a razão de um ponto  
percentual por exercício financeiro até que seja  
atingido o percentual estabelecido na alínea "b"  
do Art. 277. 
Justificativa: 
A presente emenda visa adaptar ao contido na alteração que apresentei, modificando o Art. 277.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18779 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - letra "c", II, do § 1o do art. 461  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 277" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta  
Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária que independe de maiores comentários e, não há 
dúvida, que necessitam eles já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989 propomos que a transferência do Fundo de 
participação dos Municípios passe a vigorar 60 dias após a promulgação da Constituição, suprindo 
assim, em parte, aquela deficiência.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
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tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
Dê-se ao artigo 461 a seguinte redação:  
Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 262, 263, aos itens, I, II, IV e V do  
artigo 264 e ao artigo 277, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 277, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 280, item III.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o 
prazo de vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de 
Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de participação entre integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicie no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente Emenda.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   De acordo com o dispositivo no § 2o. do Art.  
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, suprima-se do Título X - Das  
Disposições Transitórias, do Projeto de  
Constituição, os Artigos 429, 433, 438, 439, 441,  
448, 450, 451, 453, 454, 466, a 468, 469, 471,  
472, 475, 476, a 489 e 492 a 496 e seus  
respectivos parágrafos, dando-se aos demais  
dispositivos a seguinte redação:  
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
[...] 
Art. 19 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
Parágrafo Único - O dispositivo neste artigo  
não se aplica:  
I - aos Arts. 165, 166 e aos itens I, II, IV  
e V do Art. 167, que entrarão em vigor a partir da  
promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do Art.  
173, mantidos os atuais critérios de rateio até a  
entrada em vigor da lei complementar a que se  
refere o Art. 183, item II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive,  
à razão de meio ponto percentual por exercício,  
até 1992, inclusive, atingindo o percentual  
estabelecido na alínea "a" do item I do Art. 180,  
em 1993;  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado à razão de meio ponto  
percentual por exercício financeiro, até que seja  
atingido o percentual na alínea "b" do item I do Art. 180.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos transitórios do último título do Projeto de Constituição 
contempla os aspectos do mérito dos temas nele abordados, as aspirações sociais do povo brasileiro, 
a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à técnica 
legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Por outro lado, toda definição de ordem social promovida por reconstitucionalização, traz consigo 
número muito grande de disposições de efeito temporário, para a adaptação dos ordenamentos aos 
novos princípios. A transitoriedade decerto diz respeito apenas à fase de adequação embora não há 
eficácia das normas. Estas, sem dúvida, devem ser debatidas e decididas como matéria 
constitucional. Não cabe, contudo, mantê-las indefinidamente apensadas ao texto constitucional, cuja 
natureza é, por princípio permanente. Sobrecarregar a Constituição com apêndice de dispositivos 
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restritos e de aplicação forçosamente limitada no tempo é desnecessário e mesmo desaconselhável. 
A consolidação das disposições transitórias em diploma constitucional próprio reúne duas vantagens 
de monta o valor da norma constitucional e o rigor de um texto específico que não mescle o efêmero 
ao internacionalmente permanente. Assim como é conveniente, na Constituição, que as 
especificações e/ou regulamentações de numerosos preceitos sejam remetidas as leis 
complementares ou ordinárias que frequentemente são bem menos relevantes do que aquelas 
especificações e regulamentações. O texto de Constituição concluir-se-ia, dessarte no capítulo das 
disposições gerais, por um último artigo que poderia enunciar consistirem as disposições transitórias, 
decorrentes da vigência da Nova Constituição. Ato Constitucional especial votado e promulgado 
concomitantemente com a Carta Magna.  
Parecer:   
   A Emenda, múltipla em seus objetivos, tem extraordinária pertinência, e sem dúvida enriquecerá o 
Substitutivo em elaboração.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19396 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título X do projeto de Constituição.  
O Título X, Das Disposições Transitórias,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias.  
[...] 
Art. 21. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos arts. 143 e 144 e aos itens I, II, IV  
e V, do art. 145, que entrarão em vigor a partir  
da promulgação desta Constituição.  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do art.  
149, mantidos os atuais critérios de rateio até a  
entrada em vigor da lei complementar a que se  
refere o art. 156, item II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive,  
dividido em parcelas iguais até 1992, inclusive,  
atingindo o percentual estabelecido na alínea "a"  
do item I do art. 155, em 1993;  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
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inclusive, será elevado, após dividido em parcelas  
iguais, por exercício financeiro, até que seja  
atingido o percentual estabelecido na alínea "b"  
do item I, do art. 155.  
§ 2o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 3o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, em parte, o conteúdo da Emenda. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19451 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Art. 461 e seu parágrafo único:  
"Art. 461: O sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1987, inclusive.  
Parágrafo único - o disposto neste artigo não  
se aplica aos artigos 262 e 263 e aos itens I, II,  
IV, e V, do artigo 264, que entrará em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
A penúria financeira vivida pelos Estados exige que o Sistema Financeiro entre imediatamente em 
vigor, após a promulgação do texto constitucional em elaboração.  
Seria demais prolongado o sacrifício dos Estados e Municípios, esperar pela formalização legislativa 
de dispositivos que são considerados “auto-executáveis” ou de “eficácia plena”, contidos na 
Constituição. A fim de se evitar colisão com os princípios tributários constitucionais básicos, 
excluímos da medida proposta os arts. 262, 263 em parte e 264.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20295 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação para o "caput" do Artigo 461:  
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Art. 461 - O sistema tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988. 
Justificativa: 
A reforma tributária, uma reivindicação inânime nacional dos Estados e Municípios, não pode esperar 
pelo ano de 1989 para sua vigência. A realidade nacional exige REFORMA TRIBUTÁRIA JÁ.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20630 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Letra "C", II, do § 1o. do Art. 461  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 277" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta  
Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita.  
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1°, 5°, propomos que a transferência do FPM 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência.  
Parecer:   
   A elevação gradativa da participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação 
tributária, como prevista no item II do § 1o. do artigo 461, foi a fórmula encontrada desde a 
Subcomissão dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Dá nova redação ao artigo da Seção I(Dos  
Princípios Gerais), do Capítulo I (Do Sistema  
Tributário Nacional), do Título VII (Da Tributação  
e do Orçamento):  
"Art. 257 - ................................  
III - Contribuição de melhoria pelo  
benefício, a imóveis decorrentes da execução de  
obras públicas.  
Art. 261 - União, os Estados, os Municípios e  
o Distrito Federal poderão instituir, além dos que  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

lhe são nominalmente atribuídos, outros impostos,  
desde que não tenham fato gerador ou base de  
cálculo próprios de impostos descriminados nesta  
Constituição.  
Art. 262 - A União, os Estados, os Municípios  
e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos  
compulsórios para atender a despesas  
extraordinárias provocadas por calamidade pública,  
mediante lei aprovada por maioria absoluta dos  
membros do respectivo Poder Legislativo."  
2. Acrescenta texto a artigo da Seção III  
(Dos Impostos da União), do Capítulo I (Do sistema  
Tributário Nacional), do Título VII (Da Tributação  
e do Orçamento), da seguinte forma:  
"Art. 270 - ................................  
§ 2o. - ....................................  
II - Não incidirá sobre produtos  
industrializados destinados ao Exterior, bem como  
a Entidades Públicas."  
3. Modifica artigo na Seção IV (Dos Impostos  
dos Estados e do Distrito Federal), do Capítulo I  
(Do Sistema Tributário Nacional), do Título VII  
(Da Tributação e do Orçamento), como segue:  
"Art. 272 - .................................  
III - Operações relativas a circulação  
de mercadorias, realizadas por  
produtores, industriais e comerciantes."  
4. Acrescenta dispositivo à Seção V(Dos  
Impostos dos Municípios), do Capítulo I(Do Sistema  
Tributário Nacional), do Título VII(Da Tributação  
e do Orçamento), na forma que se segue:  
"Art. 273 - ................................  
IV : Serviços de qualquer natureza.  
§ 1o. - O imposto de que trata o item I,  
cobrando segundo planta genérica de valores,  
fixados por ato ao Poder Executivo, anualmente  
revistos, será progressivo no tempo quando  
incidir sobre área não edificada e não utilizada,  
de forma que se assegure o cumprimento de função  
social da propriedade.  
§ 5o. - Cabe à Lei Complementar:  
I - Indicar outros imóveis sujeitos ao  
imposto de que trata o item I, excluindo-os,  
segundo a sua utilização efetiva ou potencial, da  
incidência de impostos de que trata o item I do Art. 272.  
II - Fixar as alíquotas máximas dos impostos  
de que tratam os itens II e III deste artigo."  
5. Acrescenta textos a dispositivos e suprime  
artigos da Seção VI(Da Repartição das Receitas  
Tributárias), do Capítulo I(Do Sistema Tributário  
Nacional), do Título VII(Da Tributação e do  
Orçamento), como segue:  
"Art. 271 - ................................  
I - O produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,  
sobre produtos industrializados e sobre operações  
de crédito, câmbio e seguro ou relativa a títulos  
ou valores imobiliários, cinquenta por cento na  
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forma seguinte:  
a) vinte e três por cento de Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal;  
b) vinte e cinco por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;  
Art. 278 - suprimir."  
6. Altera artigo do Título X (Disposições  
Transitórias), da seguinte forma:  
"Art. 461 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 01 de março  
de 1988.  
II - ........................................  
a) suprimir.  
b) Suprimir.  
c)suprimir." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Visa a Emenda dar nova redação aos arts. 257, item III; 261, 262, 270, §2o., item II; 272, item III; 
273, § 1o.; 271, item I e alíneas "a" e "b"; e 461, bem como acrescentar item IV ao art. 273, item ao § 
5o. do mesmo artigo, e suprimir o art. 278 e as alíneas "a", "b" e "c" do item II do art. 461.  
Trata-se de emenda popular que altera substancialmente vários dispositivos pertinentes ao sistema 
tributário.  
Quanto à contribuição de melhoria, não nos parece adequado substituir o termo valorização pelo 
termo benefício, pois o elemento fundamental justificador da cobrança do tributo é a valorização do 
imóvel em decorrência da realização de obra pública.  
A competência residual para instituir impostos não deve ser estendida aos Municípios porque daí 
poderia decorrer a criação de um grande número de impostos de naturezas as mais  
diversificados, já que o País tem mais de 4.000 Municípios.  
Tal fato geraria confusão e instabilidade na área fiscal, de modo a afetar todo o sistema tributário.  
Quanto à competência para instituir empréstimos compulsórios, entendemos que a medida deve ser 
atribuída apenas a União e aos Estados que, em razão de suas funções e responsabilidades, têm as 
necessárias condições para gerar os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes de 
calamidade pública. Ademais, a criação simultânea de empréstimo demente os contribuintes do 
município atingido pelo evento danoso.  
A não incidência do IPI nas aquisições feitas pelas entidades públicas é matéria que, a nosso ver, 
deve ser tratada pela legislação ordinária, considerando-se, inclusive, o conceito amplo e vago que a 
expressão entidades públicas comporta. Além disso, qualquer imunidade tributária significa redução 
de recursos públicos para o atendimento das crescentes necessidades coletivas.  
A inclusão dos serviços na base econômica do principal imposto estadual resultou de estudos que 
aconselham tal medida, pois o ISS atualmente pouco ou quase nada representa para a grande 
maioria dos Municípios. Para compensar a extinção do tributo, aumentou-se, de 20% para 25%, a 
participação dos Municípios no produto da arrecadação do imposto estadual e elevou-se 
consideravelmente a sua participação no Fundo de que trata o art. 277, item I, alínea "b".  
No que concerne à repartição da receita dos impostos indicados no art. 271, entendemos que, a vista 
dos dados disponíveis sobre o assunto, a alteração proposta viria a afetar a equidade estabelecida na 
distribuição de receitas entre as diferentes esferas de Governo.  
Em relação a vigência do novo Sistema Tributário, a modificação proposta acarretaria certamente 
sérios problemas, porquanto se trata que envolve aspectos técnicos e complexos dependentes de 
disciplinação em leis complementares, as quais requerem um prazo razoável para a sua elaboração, 
discussão e votação.  
No que diz respeito à supressão do art. 278, trata-se de providência prejudicial aos Estados, pois o 
dispositivo visa a compensá-los em razão da ocorrência da situação indicada no § 2o. do art. 261.  
As demais alterações referem-se a questões, que por sua natureza e especificidade, enquadram-se 
melhor na legislação infraconstitucional.  
Em face do exposto, e não obstante as razões apresentadas a favor da emenda, manifestamo-nos 
pela sua rejeição. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 76  

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21227 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II e alínea "b", do  
art. 22 Disposições Transitórias.  
No inciso II e na alínea "b" do art. 22, do  
Título X - Disposições Transitórias - do Projeto  
de Constituição, onde consta: "Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal",  
passe a constar: "Fundo de Participação dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
Tendo apresentado a emenda n° 21.035-1, alterando o art. 213 do Projeto, visando não excluir os 
Territórios no direito assegurado pela Constituição atual, à cota parte do Fundo de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, apresentamos a presente emenda por necessidade de 
adequação.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a inclusão dos Territórios no Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal.  
Ocorre que os Territórios, classificados pela boa doutrina como autarquias territoriais federais, não 
dispõem de autonomia política, sendo, portanto, meras projeções administrativas da União, não 
havendo razão, pois, para integrarem o Fundo destinado às unidades descentralizadas.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:21512 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 22 - disposições  
transitórias, a seguinte redação:  
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 200, 201, aos itens I, II, IV, do  
artigo 202 e ao artigo 213, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 213, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 216.  
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§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessária à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão inânime dos Secretários da Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 87, em Canela, no Rio Grande do Sul, conforme 
consta na Carta de Canela, foi aprovada moção unânime no sentido de se antecipar o prazo de 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de Sistematização.  
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por entender que “a penúria financeira vivida 
pelos Estados exige que os Fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor com a 
promulgação da nova Constituição e que a vigência do novo Sistema Tributário inicia, no máximo, no 
dia 1° de julho de 1988”, estou propondo a presente emenda.  
Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de julho de 1988 o sistema tributário 
consubstanciado no projeto, bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão  
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, bem como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos 
Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22545 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do relator da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se ao caput e ao § 3o. do art. 22 das  
Disposições Transitórias a seguinte redação:  
"Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988." 
..................................................  
"§ 3o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior, até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato." 
Justificativa: 
Os Secretários de Fazenda e Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na 
cidade de Canela, Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, unanimemente aprovam 
proposta no sentido de que seja antecipada a vigência do novo sistema tributário, contudo no Projeto 
de Constituição, conforme consta da Carta de Canela, então assinada.  
Entendemos que a penúria financeira vivida pelos Estados e Municípios justifica plenamente a 
proposta, razão pela qual não temos dúvida em subscrevê-la, na forma da presente emenda.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de julho de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, correspondendo a aspiração unânime dos "Secretários de 
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Fazenda e Finanças dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela, 
Rio Grande do Sul, nos dias 7 e 8 de agosto de 1987".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafo, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22558 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o inciso V ao artigo 202, com a  
redação abaixo e dê-se nova redação ao inciso I do  
§ 1o. do artigo 22 das disposições transitórias:  
V - estabelecer privilégio de natureza  
processual para a Fazenda Pública em detrimento do  
contribuinte.  
..................................................  
Art. 22 - ..................................  
§ 1o. - o disposto neste artigo não se  
aplica:  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II,  
IV e V do artigo 202 ao item II do artigo 209 e ao  
item III do artigo 210 que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição; 
Justificativa: 
O fim dos privilégios processuais para a Fazenda Pública é garantia do efetivo respeito aos direitos 
do contribuinte, que paga a conta de tudo, inclusive do Judiciário e da Fazenda Pública. Este 
dispositivo de elevado teor democrático havia sido aprovado sem restrições na comissão temática. 
Por uma questão de justiça e para evitar retrocessos, deve retornar.  
Retornando, sua vigência deverá ser antecipada à data de promulgação da Constituição, como 
dispunha disposição transitória aprovada por unanimidade na comissão temática.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Jovanni Masini, acréscimo de inciso, que seria o V, ao artigo 202, no 
sentido de vedar o estabelecimento de privilégio de natureza processual para a Fazenda Pública, em 
detrimento do contribuinte, acréscimo que se refletiria no artigo 22, § 1o., I, das Disposições 
Transitórias, no qual seria inserido, de forma a entrar em vigor a partir da promulgação da nova 
Constituição.  
A Emenda contribui para o aperfeiçoamento do projeto, no que tange ao acréscimo ao artigo 202, por 
harmonizar-se com os incisos existentes, que consubstanciam importantes garantias do contribuinte, 
tornando o dispositivo enriquecido e mais consentâneo com o seu espírito. Assim, é benvinda, sem  
que, no entanto, seja necessária a extensão do princípio ao artigo 22, § 1o., I, das Disposições 
Transitórias, tendo em vista que a vigência do Sistema Tributário Nacional prevê um  
período de necessárias acomodações.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23557 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Emenda aditiva ao artigo 213 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização e, por correlação, ao Artigo 22  
das Disposições Transitórias.  
"Art. 213 - A União entregará:  
I - ......................  
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por  
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
b) ..........................  
c) .......................... 
II - do produto da arrecadação do imposto  
sobre produtos industrializados, dez por cento  
para os Estados, o Distrito Federal e os  
Territórios, proporcionalmente ao valor das  
respectivas exportações de produtos  
industrializados.  
§ 1o. - ........................  
§ 2o. - .........................  
§ 3o. - Os Estados e os Territórios  
entregarão aos respectivos Municípios vinte e  
cinco por cento dos recursos que receberem nos  
termos do item II deste Artigo, observados  
os critérios estabelecidos nos itens I e II do  
§ 2o. do Artigo 212."  
"Art. 22 - (Das Disposições Transitórias)  
§ 1o. - ...................... 
I - ..............................  
II - as normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos  
Municípios, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) .............................  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios será elevado de um ponto  
percentual no exercício financeiro de 1989 e, a  
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto  
percentual, até 1992, inclusive, atingindo o  
percentual estabelecido na alínea "a" do item I do  
Artigo 213, em 1993;  
c) ............................  
§ 2o. - .......................  
§ 3o. - ....................... 
Justificativa: 
A partir de 1° de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional n° 5, de 28 de junho de 1975, 
os Territórios Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal.  
É inegável que a justa e oportuna providência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e 
social dos Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de 
recursos, independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, o de Rondônia, já foi 
transformado em Estado; outros dois, Roraima e Amapá, estão em condições de seguir o mesmo 
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caminho, tanto que o Substitutivo determina a realização de consulta popular, nas próximas eleições, 
para a criação dos Estados de Roraima e Amapá, entre outros.  
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, pois têm administração própria, representação política e Municípios, com Prefeitos e 
Vereadores eleitos pelo povo, e fazem parte de regiões que mais necessitam de recursos para 
desenvolver-se e manter a integridade do território nacional.  
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento do produto da arrecadação do 
IPI, destinados aos Estados, de acordo com o inciso II do art. 213, sob pena de seus Municípios 
ficarem prejudicados em relação aos demais, que receberão vinte e cinco por cento dessa 
participação.  
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam 
necessariamente, ser definidos como unidades da Federação, embora pretendamos ver restabelecida 
a redação do art. 1° da atual Constituição, que assim os considera, e que foi inexplicavelmente 
modificada no art. 2° do Substitutivo, que os excluiu, assim como ao Distrito Federal, da união 
indissolúvel que, sob o regime representativo, constitui a República Federativa do Brasil.  
Evidentemente, o Substitutivo estabelece grande confusão, quando dispõe sobre a República 
Federativa do Brasil.  
No art. 2°, dispõe que:  
“A República Federativa do Brasil constituída sob regime representativo pela União indissolúvel dos 
Estados, tem.......” 
Ao tratar da Organização Político-Administrativa, porém, estabelece no art. 28: 
“A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos 
autônomos em sua respectiva esfera de competência.  
§ 1° - Brasília é a Capital Federal;  
§ 2° - Os Territórios integram a União.”  
Ora, o que é a União (com inicial maiúscula)? 
Não seria a união indissolúvel dos Estados que constitui a República Federativa do Brasil, erigida em 
figura jurídica, política e administrativa? A União, pois, não está compreendida na República 
Federativa, é sua própria constituição. Por isso, o Distrito Federal, para estar compreendido na 
República Federativa do Brasil (art. 28, caput) e os Territórios, para integrarem a União (§ 2° do art. 
28), devem, necessariamente, fazer parte da união indissolúvel que constitui a República Federativa 
do Brasil, como dispõe, aliás, o art. 1° da atual Carta Magna. 
“Art. 1° O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”  
Portanto, a exclusão dos Territórios, tanto da definição da República Federativa do Brasil, como do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, constitui inaceitável retrocesso, que 
inviabilizará o fortalecimento político, financeiro e administrativo dos Territórios Federais.  
O assunto, por sua importância e implicações, merece cuidadoso exame por parte da Comissão de 
Sistematização, a fim de que o Plenário não seja induzido a imperdoável equívoco.  
Parecer:   
   A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito 
Federal, para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser 
alterada a redação do art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.  
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se 
preservar essa tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24272 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título X, Disposições Transitórias.  
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O Título X, Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator, constituindo-se ato  
separado da Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
[...] 
Art. 22. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive:  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 143 e 144 e aos itens I, II,  
IV e V, do artigo 145, que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 3o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato.  
[...] 
Justificativa: 
Integrar uma Nação cujos fundamentos básicos sejam inspirados no Cristianismo, no Humanismo e 
na Democracia, é o ideal supremo de todos.  
Esta emenda faz parte do Substitutivo apresentado pelo autor ao Plenário e ao Partido Democrata 
Cristão, sob a denominação de “PROJETO APOLO”, desmembrando em doze emendas, cada uma 
relativa a um Título, para um possível aproveitamento pelo nobre Relator.  
O objetivo maior, no entanto, é o de contribuir para a elaboração de uma nova CARTA MAGNA que 
corresponda as expectativas da Nação.  
As mudanças introduzidas são, ainda, do autor.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:25452 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Disposições  
Transitórias, Artigo 22, Parágrafo 1o. Item II, letra a.  
A letra "a" do item II, do Parágrafo 1o., do  
Artigo 22, das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte  
redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

Art. 22 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I ................................................  
II ..............................................  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
bruta dos impostos referido nos itens III e IV do  
art. 207, mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o art. 216, item II, exceto quanto a  
reserva do Fundo de Participação dos Estados, que  
será de trinta e cinco por cento. 
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.  
Como está redigido, este dispositivo, beneficia diretamente Estados como Minas Gerais e Paraná, 
ambos com novos horizontes de potencial de receita com a aplicação de 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, 
de dez 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.  
Dessa forma a ampliação da reserva do Fundo de Participação dos Estados, dos vinte por cento, 
como é atualmente, para trinta e cinco por cento, proporcionaria o equilíbrio das receitas entre as 
regiões, objetivo este que vem sendo perseguido por todos aqueles que pretendem um 
desenvolvimento harmônico do espaço brasileiro.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte João Agripino, elevação do percentual da "reserva do Fundo de 
Participação dos Estados" para trinta e cinco por cento, o que, como alega na Justificação, 
"proporcionaria o equilíbrio das receitas entre as regiões, objetivo este que vem sendo perseguido por 
todos aqueles que pretendem um desenvolvimento harmônico do espaço brasileiro".  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva e harmônica. A alteração 
proposta afetaria o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25461 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O artigo 22 das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo  
proposta:  
Artigo 22 - O sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83  

 

Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municípios que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica pra cumprir as 
múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária entre 
em vigor a partir de 1° de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas administrativas 
importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem trabalhando 
com minguados recursos, a vigência da nova distribuição de recursos a partir de 1° de janeiro e o 
mínimo que deveria ser feito com reconhecimento pela importância fundamental da participação dos 
prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com essa emenda 
será adiantada em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no artigo 22, das 
Disposições Transitórias para 1° de janeiro de 1988.  
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta  
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25556 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 22 das disposições  
transitórias a seguinte redação:  
"Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se  
aplica aos artigos 200, 201, aos itens I, II e IV  
do artigo 202 e ao artigo 213, que entrarão em  
vigor a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 213, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o item II do artigo 216.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato." 
Justificativa: 
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Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta da “Carta de Canela”, foi aprovada moção, no sentido de se antecipar o prazo de 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de Sistematização. 
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por concordar que a “penúria financeira 
vivida pelos Estados exige que os fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor 
com a vigência do novo Sistema Tributário inicie, no máximo, no dia 1º de julho de 1988”, estou 
propondo a presente emenda. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de julho de 1988 o sistema tributário 
consubstanciado no projeto, bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão  
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, bem como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos 
Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Letra "C", II, do § 1o. do  
Art. 22 das Disposições Transitórias.  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 213" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o sistema Tributário só entrará em vigor em 1.989, propomos que a transferência do FMP 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data de promulgação da nova Constituição também 
a parte relativa a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, estabelecida na 
alínea "b", do item I, do artigo 213, justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão  
precária e tão pública que independe de maiores comentários", necessitando, pois, de um imediato 
incremento em suas fontes de receita.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos, 
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26107 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 213 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão  
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de Sistematização e, por correlação, ao artigo 22  
das Disposições Transitórias.  
"Art. 213 - A União entregará:  
I - ........................................  
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por  
cento ao Fundo de Participação dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
II - do produto da arrecadação do imposto  
sobre produtos industrializados, dez por cento  
para os Estados, o Distrito Federal e os  
Territórios, proporcionalmente ao valor das  
respectivas exportações de produtos  
industrializados.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. Os Estados e os Territórios entregarão  
aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento  
dos recursos que receberão nos termos do item II  
deste artigo, observados os critérios  
estabelecidos nos itens I e II do § 2o. do artigo 212."  
"Art. 22 (Das Disposições Transitórias) ....  
§ 1o. ......................................  
I - ..............................................  
II - as normas relativas ao Fundo de  
participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos  
Municípios, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) ..........................................  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios será elevado de um ponto  
percentual no exercício financeiro de 1889 e, a  
partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto  
percentual, até 1992, inclusive, atingindo o  
percentual estabelecido na alínea "a" do item I  
do artigo 213, em 1993;  
c) ..........................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
A partir de 1º de janeiro de 1976, por força da Emenda Constitucional nº 5, de 20 de junho de 1975, 
os Territórios Federais passaram a ser contemplados com os recursos destinados ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal. 
É inegável que a justa e oportuna previdência muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e 
social dos Territórios Federais, cujas administrações passaram a contar com uma fonte segura de 
recursos, independentemente dos repasses diretos da União. Um deles, Rondônia, já foi 
transformado em Estado, outros dois, Roraima e Amapá, estão em condições de seguir o mesmo 
caminho, tanto que o Substitutivo determina a realização de consulta popular, nas próximas eleições, 
para à criação dos Estados de Roraima e Amapá, entre outros. 
Não encontramos razões para excluir os Territórios do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, pois têm administração própria, representação política e Municípios, com Prefeitos e 
Vereadores eleitos pelo povo, e fazem parte de regiões que mais necessitam de recursos para 
desenvolver-se e manter a integridade do território nacional. 
Da mesma forma, os Territórios devem ter direito aos dez por cento dos produtos da arrecadação do 
IPI, destinados aos Estados, de acordo com o item II do art. 213, sob pena de seus Municípios 
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ficarem prejudicados em relação aos demais, que receberão vinte e cinco por cento dessa 
participação. 
Para ter direito às transferências que preconizamos com esta Emenda, os Territórios não precisam, 
necessariamente, ser definidos como unidades da Federação, embora pretendamos ver restabelecida 
a redação do art. 1º da atual Constituição, que assim os considera, e que foi inexplicavelmente 
modificada no art. 2º do Substitutivo, que os excluiu, assim como ao Distrito Federal da União 
indissolúvel que, sob o regime representativo, constitui a República Federativa do Brasil. 
Evidentemente, o Substitutivo estabelece grande confusão, quando dispõe sobre a República 
Federativa do Brasil. 
No art. 2º, dispõe que: 
“A República Federativa do Brasil constituída sob regime representativo pela união indissolúvel dos 
Estados, tem...” 
Ao tratar da Organização Política-Administrativa, porém, estabelece, no art. 28: 
“A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o Distrito Federal, todos 
autônomos em sua respectiva esfera de competência. 
§ 1º - Brasília é a Capital Federal; 
§ 2º - Os Territórios integram a União”. 
Ora, o que é a União (com inicial maiúscula)? 
Não seria a união indissolúvel dos Estados que constitui a República Federativa do Brasil, erigida em 
figura jurídica, política e administrativa? A União, pois, não está compreendida na República 
Federativa, é sua própria constituição. Por isso, o Distrito Federal, para estar compreendida na 
República Federativa do Brasil (art. 28, caput) e os Territórios, para integrarem a União (§ 2º do art. 
28), devem, necessariamente, fazer parte da união indissolúvel que constitui a República Federativa 
do Brasil, como dispõe, aliás, o art. 1º da atual Carta Magna. 
“Art. 1º. O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, pela união 
indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 
Portanto, a exclusão dos Territórios, tanto da definição da República Federativa do Brasil, como do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, constitui inaceitável retrocesso, que 
inviabilizará o fortalecimento político, financeiro e administrativo dos Territórios Federais. 
O assunto, por sua importância e implicações, merece cuidadoso exame por parte da Comissão de 
Sistematização, a fim de que o Plenário não seja induzido a imperdoável equívoco. 
Parecer:   
   A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios no mesmo nível que os Estados e o Distrito 
Federal, para efeito de participação na repartição das receitas tributárias, pelo que haveria de ser 
alterada a redação do art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse.  
O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-se da justeza e da necessidade de se 
preservar essa tradicional equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26377 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e ao item III do art.  
210" constante no item I do § 1o, do art. 22 das  
disposições transitórias. 
Justificativa: 
A vigência do novo imposto, a partir da promulgação do texto constitucional, é inviável, posto que sua 
implementação depende de leis complementares. 
Por outro lado, a cobrança cumulativa do IVV com o novo ICM está vinculada a uma nova concepção 
do sistema tributário, onde as alíquotas seletivas facultadas ao ICM permitirão uma adequada 
equalização de cargas tributárias. A imediata incidência do IVV sobre o atual ICM com alíquotas 
uniformes nacional de 17% será extremamente prejudicial aos contribuintes. 
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Finalmente, há que ser considerar que um dos argumentos para a instituição do IVV é compensar os 
municípios pela perda do ISS. Ora, este só extinguir-se-á com a implementação do novo sistema 
tributário, não há motivos para sua vigência imediata. 
Mantém-se, entretanto, a vigência imediata do imposto sobre “causa mortis” e doações com o 
objetivo de coibir possíveis evasões propiciadas por um extenso período de “vacatio legis”, durante o 
qual contribuintes antecipariam doações a fim de fugirem de um ônus futuro. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda alterar o item I do parágrafo 1o do artigo 22 das Disposições Transitórias, para 
que o início da vigência do Imposto sobre Vendas a Varejo não se dê na data da promulgação da 
Constituição mas, sim, em 1o. de janeiro de 1989.  
Ora, a vigência imediata do referido imposto é um meio de fazer com que os trabalhos do Constituinte 
se reflitam desde logo nos Municípios, aliviando a situação de penúria em que se encontram.  
Pensamos que a administração do Imposto sobre Vendas a Varejo pode ser efetuada sem maiores 
encargos na fase inicial, desde que seja aproveitada a infraestrutura do ICM, donde se conclui da 
possibilidade de sua cobrança imediata.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26848 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Letra "c", do § 1o. do  
Art. 22 das Disposições Transitórias.  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 213" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
passa a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data de promulgação da nova Constituição também 
a parte relativa a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, estabelecida na 
alínea "b", do item I, do artigo 213, justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão  
precária e tão pública que independe de maiores comentários", necessitando, pois, de um imediato 
incremento em suas fontes de receita.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos, 
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e ao item III do  
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artigo 210" constante no item I do § 1o. do art.  
22 das disposições transitórias. 
Justificativa: 
A vigência do novo imposto, a partir da promulgação do texto constitucional, é inviável, posto que sua 
implementação depende de leis complementares. 
Por outro lado, a cobrança cumulativa do IVV com o novo ICM está vinculada a uma nova concepção 
do sistema tributário, onde as alíquotas seletivas facultadas ao ICM permitirão uma adequada 
equalização de cargas tributárias. A imediata incidência do IVV sobre o atual ICM com alíquotas 
uniformes nacional de 17% será extremamente prejudicial aos contribuintes. 
Finalmente, há que ser considerar que um dos argumentos para a instituição do IVV é compensar os 
municípios pela perda do ISS. Ora, este só extinguir-se-á com a implementação do novo sistema 
tributário, não há motivos para sua vigência imediata. 
Mantém-se, entretanto, a vigência imediata do imposto sobre “causa mortis” e doações com o 
objetivo de coibir possíveis evasões propiciadas por um extenso período de “vacatio legis”, durante o 
qual contribuintes antecipariam doações a fim de fugirem de um ônus futuro. 
Parecer:   
   Trata a emenda da supressão da expressão " e ao item III do art. 210 ", constante no item I do § 1o. 
do art. 22 das Disposições, Transitórias do Substitutivo do Projeto de Constituição. Entende o autor 
que a vigência do imposto sobre vendas a varejo, a partir da promulgação da Constituição, é  
inviável, porquanto sua implementação depende de leis complementares. 
   
   EMENDA:29069 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 22 das Disposições Transitórias  
Altere-se o disposto nas alíneas a e c, do  
inciso II, do parágrafo 1o., do Art. 22 das  
Disposições Transitórias do Substitutivo da  
Comissão de Sistematização, dando-lhe esta nova redação:  
"ART. 22  
§ 1o. .......................... 
I - ............................. 
II - ............................ 
a) - a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte e  
cinco por cento, calculados sobre o produto da  
arrecadação dos impostos referidos nos itens III e  
IV do artigo 207, mantidos os atuais critérios de  
rateio até a entrada em vigor da lei complementar  
a que se refere o artigo 216, item II;  
b) - ......................... 
c) - o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevada à razão de um ponto  
percentual por exercício financeiro até que seja  
atingido o percentual estabelecido na alínea "b" ,  
do item I do artigo 213. 
Justificativa: 
A presente emenda visa adaptar o preceito temporário ao disposto em outra emenda, de nossa 
autoria, modificando o texto do Art. 213 do presente Substitutivo da Comissão de Sistematização. 
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Parecer:   
   A presente Emenda, como esclarece o ilustre Constituinte, visa a adaptar o preceito temporário ao 
disposto em outra Emenda, de sua autoria em que é proposta alteração do artigo 213. Tendo em 
vista havermo-nos manifestado contrariamente a esta última, só nos resta, por motivo de coerência, 
manifestarmo-nos também pela rejeição desta. 
   
   EMENDA:29367 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 22 das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo proposta:  
Artigo 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988. 
Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no Art. 
22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta de 
recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PFL/PE) 
Texto:   
   Emendas modificativa ao substitutivo do Projeto de constituição.  
Dispõe sobre o imposto de transmissão intervivos.  
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Dê-se ao  
1) § 5o. do art. 210;  
2) artigo 21 das Disposições Transitórias; e  
3) item I do parágrafo 1o. do artigo 22 das  
Disposições Transitórias, a seguinte redação:  
Art. 210. ..................................  
............................................  
§ 5o. Cabe a Lei Complementar fixar as  
alíquotas máximas de que tratam os itens II e III  
deste artigo.  
Art. 21. (Disposições Transitórias)  
Até que sejam fixadas em lei complementar as  
alíquotas máximas do imposto sobre vendas a varejo  
e do imposto sobre transmissão "inter vivos", a  
que se refere o § 5o. do artigo 210, não excederão  
a 2% (dois por cento).  
Art. 22. (Disposições Transitórias)  
............................................  
§ 1o. ......................................  
I - Aos artigos 200 e 201, aos itens I, II,  
IV do artigo 202, ao item II do artigo 209 e aos  
itens II e III do artigo 210 que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta objetiva antecipar para 1988 o recebimento integral do imposto sobre 
transmissão “inter vivos” por parte dos Municípios. 
O imposto já existe, com a denominação de ITBI, arrecadado pelos Estados, que entregam 50% do 
produto aos Municípios. 
A emenda não causa prejuízo aos Estados, apenas antecipando em alguns meses a vigência da 
competência dos Governos Municipais para cobrar o tributo. 
Determina igualmente, a exemplo do que é estabelecido para o imposto instituído no item III, do art. 
210, que sua alíquota máxima seja fixada em Lei Complementar e, finalmente, que a mesma 
(alíquota) não exceda a 2% até que entre em vigor a referida Lei Complementar. 
Parecer:   
   A Emenda modificativa ao § 5o. do art. 210 do Substitutivo ao Projeto de Constituição não se ajusta 
ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Deve ser rejeitada 
   
   EMENDA:29559 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 22, "Caput"  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.  
TÍTULO X  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Dê-se ao caput do Art. 22, das Disposições  
Transitórias, do Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 22. O sistema tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988. 
Justificativa: 
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A reforma tributária, uma reivindicação unânime nacional dos Estados e Municípios, não pode 
esperar pelo ano de 1989 para sua vigência. A realidade nacional exige REFORMA TRIBUTÁRIA JÁ. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de março de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, certificando, na Justificação, tratar-se de "reivindicação 
unânime dos Estados e Municípios", que não podem "esperar pelo ano de 1989 para sua vigência".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafo, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29589 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título X  
Inclua-se, no Título X, Das Disposições  
Transitórias, do Substitutivo do Relator o  
seguinte artigo, onde couber:  
"Art. O Orçamento da União, para o exercício  
financeiro do ano de 1987, vigerá nos termos da  
legislação vigorante na época de sua aprovação." 
Justificativa: 
O orçamento da União, para o exercício financeiro de 1987, será aprovado sob a vigência da atual 
Constituição e será executado sob a égide do novo texto constitucional. Indubitavelmente, a nova 
Carta alterará a distribuição de recursos e dotações da legislação em vigor. Para evitar conflitos na 
execução orçamentária é necessário que a nova Constituição garanta a eficácia da lei orçamentária 
do próximo ano. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda estabelecer que o Orçamento para 1988 
será executado segundo a legislação em vigência em 1987. O art. 22 das Disposições  
Transitórias já regula a transição entre o sistema de arrecadação vigente com o que deverá se 
instalar com a promulgação da nova Constituição.  
Assim entendemos prejudicada a presente emenda. 
   
   EMENDA:29601 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 22 das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo proposta:  
Artigo 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988. 
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Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no Art. 
22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta  
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29854 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 22, § 1o., inciso,  
I, Disposições Transitórias, Título X  
Suprima-se a expressão "e ao item III do  
artigo 210" constante no item I do § 1o. do art.  
22 das disposições transitórias. 
Justificativa: 
A vigência do novo imposto, a partir da promulgação do texto constitucional, é inviável, posto que sua 
implementação depende de leis complementares. 
Por outro lado, a cobrança cumulativa do IVV com o novo ICM está vinculada a uma nova concepção 
do sistema tributário, onde as alíquotas seletivas facultadas ao ICM permitirão uma adequada 
equalização de cargas tributárias. A imediata incidência do IVV sobre o atual ICM com alíquotas 
uniformes nacional de 17% será extremamente prejudicial aos contribuintes. 
Finalmente, há que ser considerar que um dos argumentos para a instituição do IVV é compensar os 
municípios pela perda do ISS. Ora, este só extinguir-se-á com a implementação do novo sistema 
tributário, não há motivos para sua vigência imediata. 
Mantém-se, entretanto, a vigência imediata do imposto sobre “causa mortis” e doações com o 
objetivo de coibir possíveis evasões propiciadas por um extenso período de “vacatio legis”, durante o 
qual contribuintes antecipariam doações a fim de fugirem de um ônus futuro. 
Parecer:   
Propõe, o ilustre Constituinte, seja procrastinada para 1o. de janeiro de 1989, o item III do artigo 210, 
que outorga aos Municípios competência para instituir o imposto sobre vendas a varejo de 
mercadorias, de vez que, segundo justifica, "a imediata incidência do IVV sobre o atual ICM será  
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extremamente prejudicial aos contribuintes." Há um clamor dos Municípios no sentido de se 
ampliarem não apenas as suas competências tributárias, mas também a sua participação na 
arrecadação, constituindo-se novo imposto sobre vendas a varejo de mercadorias, importante arrimo 
para as finanças municipais, ainda que venha a recair sobre parte da mesma base econômica do 
novo ICMS, que será seletivo, abrangendo os serviços, que sairão da competência tributária 
municipal. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29859 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 22, Títulos X, das  
Disposições Transitórias.  
Dê-se ao artigo 22 das DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS a seguinte redação:  
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta - Constituição entrará em vigor em 1o. de  
julho de 1988, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 200, 201 e 213, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 213, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 116, item II.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na “Carta de Canela”, foi aprovada moção, no sentido de se antecipar o prazo de 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de Sistematização. 
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por concordar que a “penúria financeira 
vivida pelos Estados exige que os fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor 
com a vigência do novo Sistema Tributário inicie, no máximo, no dia 1º de julho de 1988”, estou 
propondo a presente emenda. 
Por outro lado, o Sistema Tributário deve entrar em vigor como um todo, injustificável que alguns 
tributos entrem em vigor imediatamente após a promulgação desta Constituição, mesmo porque sem 
a elaboração da Lei Complementar não é possível a instituição de tributos. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de julho de 1988 o sistema tributário 
consubstanciado no projeto, bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão  
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, bem como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos 
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Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29860 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título X  
Dê-se ao artigo 22 das disposições  
transitórias a seguinte redação:  
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de julho  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 200, 201, aos itens I, II e IV do  
artigo 202 e ao artigo 213, que entrarão em vigor  
a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 213, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 116, item II.  
§ 3o. - A partir da data da promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas nos termos do  
parágrafo anterior até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato. 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta na “Carta de Canela”, foi aprovada moção, no sentido de se antecipar o prazo de 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de Sistematização. 
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por concordar que a “penúria financeira 
vivida pelos Estados exige que os fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor 
com a vigência do novo Sistema Tributário inicie, no máximo, no dia 1º de julho de 1988”, estou 
propondo a presente emenda. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de julho de 1988 o sistema tributário 
consubstanciado no projeto, bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão  
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, bem como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos 
Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "e ao item III do  
artigo 210" constante no item I § 1o. do art. 22  
das disposições transitórias. 
Justificativa: 
A vigência do novo imposto, a partir da promulgação do texto constitucional, é inviável, posto que sua 
implementação depende de leis complementares. 
Por outro lado, a cobrança cumulativa do IVV com o novo ICM está vinculada a uma nova concepção 
do sistema tributário, onde as alíquotas seletivas facultadas ao ICM permitirão uma adequada 
equalização de cargas tributárias. A imediata incidência do IVV sobre o atual ICM com alíquotas 
uniformes nacional de 17% será extremamente prejudicial aos contribuintes. 
Finalmente, há que ser considerar que um dos argumentos para a instituição do IVV é compensar os 
municípios pela perda do ISS. Ora, este só extinguir-se-á com a implementação do novo sistema 
tributário, não há motivos para sua vigência imediata. 
Mantém-se, entretanto, a vigência imediata do imposto sobre “causa mortis” e doações com o 
objetivo de coibir possíveis evasões propiciadas por um extenso período de “vacatio legis”, durante o 
qual contribuintes antecipariam doações a fim de fugirem de um ônus futuro. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, seja procrastinada para 1o. de janeiro de 1989, o item III do artigo 
210, que outorga aos Municípios competência para instituir o imposto sobre vendas a varejo de 
mercadorias, de vez que, segundo justifica, "a imediata incidência do IVV sobre o atual ICM será 
extremamente prejudicial aos contribuintes."  
Há um clamor dos Municípios no sentido de se ampliarem não apenas as suas competências 
tributárias, mas também a sua participação na arrecadação, constituindo-se novo imposto sobre 
vendas a varejo de mercadorias, importante arrimo para as finanças municipais, ainda que venha a 
recair sobre parte da mesma base econômica do novo ICMS, que será seletivo, abrangendo os 
serviços, que sairão da competência tributária municipal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30449 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Letra "C", II, do § 1o.  
do Art. 22 das Disposições transitórias.  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 213" por "entrará em  
vigor na data da publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data de promulgação da nova Constituição também 
a parte relativa a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, estabelecida na 
alínea "b", do item I, do artigo 213, justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão  
precária e tão pública que independe de maiores comentários", necessitando, pois, de um imediato 
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incremento em suas fontes de receita.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos, 
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30479 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado - Letra "C", II do § 1o.  
do art. 22 das disposições Transitórias.  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 213" por "entrará em  
vigor na data da publicação desta Constituição." 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data de promulgação da nova Constituição também 
a parte relativa a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, estabelecida na 
alínea "b", do item I, do artigo 213, justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão  
precária e tão pública que independe de maiores comentários", necessitando, pois, de um imediato 
incremento em suas fontes de receita.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos, 
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30607 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica o caput do art. 22, das disposições  
transitórias, alterando a data de entrada em vigor  
do novo Sistema Tributário.  
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de março  
de 1988, vigorando o atual Sistema Tributário até  
29 de fevereiro de 1988, inclusive. 
Justificativa: 
Esta emenda vem no sentido de o mais breve possível, colocar em vigor o novo Sistema Tributário, 
pois a situação de penúria e falência que estão lançados os Estados e Municípios é insuportável, 
comprometendo os interesses das populações, e transforma os Governadores e Prefeitos em 
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pedintes, percorrendo os Ministérios e demais órgãos públicos atrás de migalhas de verbas par 
conseguirem gerir suas administrações. 
Parecer:   
   Modifica o caput do art.22 das Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator, fixando nova 
data para entrada em vigor do Sistema Tributário nele previsto, que não julgamos mais conveniente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31042 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 22 das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo  
proposta:  
Artigo 22 - O Sistema Tributário de que esta  
Constituição entrará em vigor em 1o. de janeiro de 1988. 
Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no Art. 
22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta  
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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O artigo 22 das Disposições Transitórias do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo  
proposta:  
Artigo 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988. 
Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no Art. 
22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta  
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31290 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Letra "C", II do § 1o.,  
do art. 22 - Das Disposições Transitórias.  
Substituir toda a redação contida entre os  
termos "a partir de" até "art. 213" por "entrará  
em vigor na data da publicação desta Constituição". 
Justificativa: 
A situação financeira dos Municípios é tão precária e tão pública que independe de maiores 
comentários, e não há dúvida que eles necessitam já de um incremento de suas fontes de receita. 
Como o Sistema Tributário só entrará em vigor em 1989, propomos que a transferência do FPM 
passe a vigorar imediatamente após a publicação da Constituição, suprimindo assim, em parte, 
aquela deficiência. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data de promulgação da nova Constituição também 
a parte relativa a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, estabelecida na 
alínea "b", do item I, do artigo 213, justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão  
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precária e tão pública que independe de maiores comentários", necessitando, pois, de um imediato 
incremento em suas fontes de receita.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tributos, 
para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 22 das Disposições  
transitórias título X a seguinte redação:  
"Art. - 22 - O Sistema Tributário de que  
trata esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
julho de 1988, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 30 de junho de 1988.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica  
aos artigos 200, 201, aos itens I, II e IV do  
artigo 202 e ao artigo 213, que entrarão em vigo, a  
partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Ficam mantidos os atuais critérios de  
rateio de distribuição dos fundos referidos no  
artigo 213, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o item II do artigo 216.  
§ 3o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios editarão as leis necessárias à aplicação  
do Sistema Tributário Nacional.  
§ 4o. - As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 30 de junho de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de julho de 1988, com  
efeito imediato". 
Justificativa: 
Por decisão unânime dos Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, reunidos nos dias 7 e 8 de agosto de 1987, em Canela, no Rio Grande do Sul, 
conforme consta da “Carta de Canela”, foi aprovada moção, no sentido de se antecipar o prazo de 
vigência do novo Sistema Tributário Nacional, contido no Projeto da Comissão de Sistematização. 
Por identificar-me inteiramente com aquela proposição e por concordar que a “penúria financeira 
vivida pelos Estados exige que os fundos de Participação entrem integral e imediatamente em vigor 
com a vigência do novo Sistema Tributário inicie, no máximo, no dia 1º de julho de 1988”, estou 
propondo a presente emenda. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de julho de 1988 o sistema tributário 
consubstanciado no projeto, bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão  
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição.  
A elevação gradativa da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
arrecadação tributária, bem como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos 
Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e decorrentes dessa elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31499 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao item I, do § 1o. do  
art. 22, das Disposições Transitórias, Título X:  
"Art. 22 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II,  
IV, do artigo 202, ao item II do artigo 209, que  
entrarão em vigor a partir da promulgação desta  
Constituição". 
Justificativa: 
A vigência do novo imposto, a partir da promulgação do texto constitucional, é inviável, posto que sua 
implementação depende de leis complementares. 
Por outro lado, a cobrança cumulativa do IVV com o novo ICM está vinculada a uma nova concepção 
do sistema tributário, onde as alíquotas seletivas facultadas ao ICM permitirão uma adequada 
equalização de cargas tributárias. A imediata incidência do IVV sobre o atual ICM com alíquotas 
uniformes nacional de 17% será extremamente prejudicial aos contribuintes. 
Finalmente, há que ser considerar que um dos argumentos para a instituição do IVV é compensar os 
municípios pela perda do ISS. Ora, este só extinguir-se-á com a implementação do novo sistema 
tributário, não há motivos para sua vigência imediata. 
Mantém-se, entretanto, a vigência imediata do imposto sobre “causa mortis” e doações com o 
objetivo de coibir possíveis evasões propiciadas por um extenso período de “vacatio legis”, durante o 
qual contribuintes antecipariam doações a fim de fugirem de um ônus futuro. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, seja procrastinada para 1o. de janeiro de 1989, o item III do artigo 
210, que outorga aos Municípios competência para instituir o imposto sobre vendas a varejo de 
mercadorias, de vez que, segundo justifica, "a imediata incidência do IVV sobre o atual ICM será 
extremamente prejudicial aos contribuintes."  
Há um clamor dos Municípios no sentido de se ampliarem não apenas as suas competências 
tributárias, mas também a sua participação na arrecadação, constituindo-se novo imposto sobre 
vendas a varejo de mercadorias, importante arrimo para as finanças municipais, ainda que venha a 
recair sobre parte da mesma base econômica do novo ICMS, que será seletivo, abrangendo os 
serviços, que sairão da competência tributária municipal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32073 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Acrescente-se alínea "d" ao item II do Artigo  
22, das Disposições Transitórias:  
d) A União poderá estabelecer programa de  
descentralização de encargos na proporção do  
aumento dos recursos transferidos aos Estados, ao  
Distrito Federal e aos Municípios, em cumprimento  
do disposto na alínea "a" deste item. 
Justificativa: 
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Consoante o disposto na alínea “a” do item II do artigo 22, a União deverá transferir parcela do 
produto da receita tributária aos Estados e aos Municípios. 
Contudo, na origem do mecanismo de transferências intergovernamentais, fatos intrínsecos do 
federalismo cooperativo, está a elevação de capacidade dessas unidades federativas de atender, 
mais rapidamente, às exigências de suas comunidades. 
Todavia, não se pode cogitar, sob pena de quebra do equilíbrio dimanante do regime federativo, da 
transferência de recursos da União para os Estados e Municípios, sem que a estes sejam transferidos 
os respectivos encargos. 
Daí a presente Emenda que, atenta à impossibilidade de se proceder, racionalmente aos estudos 
necessários à seleção dos encargos que devem ser transferidos àquelas unidades federativas, 
remete o assunto a “programa de descentralização de encargos” que não só efetivaria essas 
transferências, mas principalmente, os adequaria a capacidade de investimento de cada Estado e a 
cada Município de acordo com suas peculiaridades. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, acréscimo de alínea "d" ao item II do artigo 22 das Disposições 
Transitórias, facultando à União estabelecer programa de descentralização progressiva de encargos 
que acompanha o aumento dos recursos entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.  
Inquestionável a necessidade da elaboração de programa de descentralização de encargos, sem que 
isso deva levar necessariamente a vinculação das receitas a serem transferidas aos Estados e 
Municípios. A elevação gradativa de sua participação na arrecadação tributária, como previsto no 
parágrafo 1o. do artigo 22, a nosso ver é fórmula suficiente para as acomodações necessárias, 
inclusive para possibilitar paulatina descentralização de encargos, não se devendo olvidar também o  
disposto nos artigos 44 e 45 das Disposições Transitórias, no que tange, particularmente, aos 
Municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32077 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA AO SUSBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Inclua-se ONDE COUBER nas Disposições  
Transitórias, Título X:  
Art. ... - Os acréscimos percentuais aos  
Fundos de Participação dos Estados e do Distrito  
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios,  
conforme disposto nas alíneas a, b e c, inciso II,  
do § 1o., artigo 22 destas Disposições  
Transitórias deverão obedecer os seguintes critérios:  
I - 50% distribuídos automaticamente a  
Estados e Municípios.  
II - os demais 50% deverão compor o Fundo de  
Descentralização a ser criado para atender o  
custeio do processo de descentralização de  
encargos conforme plano a ser elaborado pelo Poder  
Executivo.  
§ 1o. - O Fundo de Descentralização poderá  
incorporar outros recursos para tal destinados  
pelo Poder Executivo, dentro de suas atribuições,  
além dos acima previstos.  
§ 2o. - O plano de Descentralização a ser  
elaborado nos três meses seguintes ao da  
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promulgação desta Constituição, deverá estabelecer  
os programas e atividades que serão transferidos  
da União para estados e municípios através de  
acordos, bem como a forma de repasse dos recursos,  
num prazo máximo de 5 anos. 
Justificativa: 
A emenda proposta vem complementar o fortalecimento institucional dos Estados e Municípios, ao 
dispor sobre a descentralização das atividades hoje exercidas pelo governo federal para o âmbito dos 
estados e municípios. 
Além de ampliar-se o grau de independência dos estados e municípios na elaboração dos seus 
planos de governo, busca-se, através da descentralização, aumentar a participação das comunidades 
no processo de alocação dos recursos, fazendo com que estes sejam aplicados de forma mais 
eficiente. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, modificação de critério de distribuição dos acréscimos percentuais 
aos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos 
Municípios, sendo 50% destinados à formação de Fundo de Descentralização para "atender o custeio 
do processo de descentralização de encargos conforme Plano a ser elaborado pelo Poder Executivo", 
podendo tal Fundo incorporar outros recursos.  
Inquestionável a necessidade do estabelecimento de plano de descentralização, como também 
proposto, sem que isso deva levar necessariamente a criação de um Fundo para o seu custeio, 
vinculando receitas dos Estados e Municípios. A elevação gradativa de sua participação na 
arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 das Disposições Transitórias foi a fórmula 
encontrada para as acomodações necessárias, inclusive para possibilitar paulatina descentralização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32305 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 22 das Disposições Transitórias.  
Art. 22 ....................................  
§ 1o. o disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II e  
IV do art. 202, ao item II do art. 209, ao item do  
art. 210, e aos itens I e II do art. 213, que  
entrarão em vigor a partir da promulgação desta  
Constituição;  
II - às normas estabelecidas no item II do  
art. 213 que observarão as seguintes  
determinações:  
a) partir da promulgação desta Constituição,  
aplicar-se-ão os percentuais de dezesseis por  
cento e vinte e um por cento, respectivamente, para  
as entregas previstas nas alíneas "a" e "b" do  
item I do art. 213;  
b) o percentual de dezesseis por cento de que  
trata a alínea "a" deste item será elevado de dois  
pontos percentuais por exercício financeiro, a  
partir de 1989 inclusive, até 1990, inclusive, e  
de três pontos percentuais por exercício  
financeiro, a partir de 1991, inclusive, até1994,  
inclusive;  
c) o percentual de vinte e um por cento de  
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que trata a alínea "b" deste item será elevado de  
dois pontos percentuais por exercício financeiro,  
a partir de 1989, inclusive, até 1994, inclusive.  
§ 2o. O percentual fixado na alínea "c" do  
item I do art. 213 será atingido em quatro  
exercícios financeiros consecutivos, a partir de  
1989, à razão de dois pontos percentuais ao ano.  
§ 3o. Serão mantidos os atuais critérios de  
rateio do Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal e do Fundo de Participação dos  
Municípios, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o art. 216 item II.  
§ 4o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 5o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
Esta emenda complementa outras aos itens I e II do art. 213 do Substitutivo, que modifica os 
percentuais nele fixados. 
Em face disso, tornou-se necessário alterar também as respectivas disposições transitórias, de modo 
a adequar a elevação, no tempo, dos referidos percentuais. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à repartição das receitas tributárias entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada em vigor dos critérios de 
elevação gradual das distribuições aos Estados e Municípios.  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações propostas 
afetariam o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32306 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 22 das Disposições Transitórias.  
Art. 22 ....................................  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos arts. 200 e 201, aos itens I, II e IV  
do art. 202, ao item II do art. 209, ao item III  
do art.210, e aos itens I e II do art. 213, que  
entrarão em vigor a partir da promulgação desta  
Constituição;  
II - às normas estabelecidas no item II do  
art. II do art. 213, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão os percentuais de  
vinte e um por cento, vinte e cinco por cento e  
dois por cento, respectivamente, para as entregas  
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previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item I do art. 213;  
b) os percentuais de que trata a alínea "a"  
deste item serão elevados de um ponto percentual,  
em cada exercício financeiro, a partir de 1989,  
até atingirem, em 1993, os percentuais  
estabelecidos no item II do art. 213.  
§ 2o. Serão mantidos os atuais critérios de  
rateio do Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal e do Fundo de Participação dos  
Estados e do Distrito Federal e do Fundo de  
Participação dos Municípios, até a entrada em  
vigor da lei complementar a que se refere o art. 216, item II.  
§ 3o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a união, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de1989,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
Esta emenda complementa outras aos itens I e II do art. 213 do Substitutivo, que modifica os 
percentuais nele fixados. 
Em face disso, tornou-se necessário alterar também as respectivas disposições transitórias, de modo 
a adequar a elevação, no tempo, dos referidos percentuais. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à repartição das receitas tributárias entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada em vigor dos critérios de 
elevação gradual das distribuições aos Estados e Municípios.  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações propostas 
afetariam o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32308 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 22 das Disposições Transitórias, Título X  
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II,  
IV, do artigo 202,ao item II do artigo 209 e ao  
item III do artigo 210 que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
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Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de quinze por cento e de dezoito por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do  
artigo 207, mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o art. 216, item II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de meio ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e a partir de 1990, inclusive,  
à razão de um ponto percentual por exercício, até  
1995, inclusive, atingindo neste último ano e  
percentual estabelecido na alínea "a" do item I do  
artigo 213, em 1993;  
c) o percentual relativo ao Fundo de Participação dos  
Municípios, será elevado à razão de um ponto percentual  
no exercício financeiro de 1989, e a partir de 1990,  
inclusive, à razão de cinco décimos percentuais,  
por exercício, atingindo em 1995 o percentual  
estabelecido na alínea "c” do item I do art. 213. 
§ 2º. O percentual fixado alínea "c" do item I  
do art. 213 será atingido em cinco exercícios  
financeiros consecutivos, a partir de 1988, à  
razão de dois pontos percentuais por ano.  
§ 3o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias a aplicação do Sistema tributário  
Nacional  
§ 4o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
A grande perda de recursos que a União sofrerá com a nova discriminação constitucional de receitas 
tributárias, como proposta no Substitutivo, demanda, pelo menos, a modificação do artigo 22 das 
Disposições Transitórias. 
A emenda visa, portanto, estabelecer condições um pouco menos desfavoráveis para a União de que 
as previstas na atual redação do referido artigo 22. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à repartição das receitas tributárias entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada em vigor dos critérios de 
elevação gradual das distribuições aos Estados e Municípios.  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações propostas 
afetariam o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32309 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 22 das Disposições  
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Transitórias, Título X  
Art. 22. O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
§ 1o. O disposto neste art. não se aplica:  
I - aos arts. 200 e 201, aos I, II, IV, do  
art. 202, ao item II do art. 209 e ao item III do  
artigo 210 que entrarão em vigor a partir da  
promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual e meio no  
exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990,  
inclusive, à razão de um ponto percentual por  
exercício, até 1995, inclusive atingindo neste  
último ano o percentual estabelecido na alínea "a"  
do item I do artigo 213, em 1993;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado à razão de um ponto  
percentual por exercício financeiro , até 1992,  
inclusive, e de meio ponto percentual por  
exercício financeiro, a partir de 1993, inclusive,  
de meio ponto percentual por exercício financeiro,  
a partir de 1993, inclusive, até que seja atingido  
o percentual estabelecido na alínea "b" do item I  
do art. 213.  
§ 2o. O percentual fixado na alínea "c" do  
item II do art. 213, será atingido em cinco  
exercícios financeiros consecutivos, a partir de  
1989, à razão de dois pontos percentuais ao ano.  
§ 3o. Os atuais critérios de rateio do Fundo  
de Participação dos Estados e Distrito Federal, e  
do Fundo de Participação dos Municípios serão  
mantidos até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 216, item II.  
§ 4o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias a aplicação do Sistema tributário  
Nacional.  
§ 5o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988,  
entrarão em vigor dia 1o. de janeiro de 1989 com  
efeito imediato.  
Art. 22. (Continuação) fls. 2. 
Justificativa: 
A grande perda de recursos que a União sofrerá com a nova discriminação constitucional de receitas 
tributárias, como proposta no Substitutivo, demanda, pelo menos, a modificação do artigo 22 das 
Disposições Transitórias. 
A emenda visa, portanto, estabelecer condições um pouco menos desfavoráveis para a União de que 
as previstas na atual redação do referido artigo 22. 
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Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à repartição das receitas tributárias entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada em vigor dos critérios de 
elevação gradual das distribuições aos Estados e Municípios.  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações propostas 
afetariam o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32326 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera o art. 22 das Disposições Transitórias.  
Art. 22. ............................ 
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II e  
IV do art. 202, ao item II do art. 209, ao item  
III do art. 210, e aos itens I e III do art. 213,  
que entrarão em vigor a partir da promulgação  
desta Constituição;  
II - às normas estabelecidas no item II do  
art. 213, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão os percentuais de  
vinte por cento, vinte e quatro por cento e um por  
cento, respectivamente, para as entregas previstas  
nas alíneas "a", "b" e "c" do item II do art. 213;  
b) os percentuais de que trata a alínea "a"  
deste item serão elevados de um ponto percentual,  
em cada exercício financeiro, a partir de 1989,  
até atingirem, em 1994, os percentuais  
estabelecidos no item II do art. 213.  
§ 2o. Serão mantidos os atuais critérios de  
rateio do Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal e do Fundo de Participação dos  
Municípios, até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o art. 216, item II.  
§ 3o. A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 4o. As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato. 
Justificativa: 
Esta emenda complementa outra aos itens I e II do art. 213 do Substitutivo, que modifica os 
percentuais nele fixados. 
Em face disso, tornou-se necessário alterar também as respectivas disposições transitórias, de modo 
a adequar a elevação, no tempo, dos referidos percentuais. 
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Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à repartição das receitas tributárias entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada em vigor dos critérios de 
elevação gradual das distribuições aos Estados e Municípios.  
O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de partilha tributária capaz de atender às 
necessidades de cada esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações propostas 
afetariam o equilíbrio do sistema.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   O artigo 22 das Disposições Transitórias  
Título X do Substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização passa a ter a redação abaixo proposta:  
"Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988." 
Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no 
artigo 22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a 
vigorar a partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta de 
recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32723 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 22 do Título X das Disposições Transitórias  
O Art. 22 do Título X das Disposições  
Transitórias passa a ter a seguinte redação:  
Art. 22 - O sistema tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1988. 
Justificativa: 
A luta pela reforma tributária vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas e agora com 
a Assembleia Nacional Constituinte esse objetivo será finalmente concretizado. Os chefes de 
executivos municipais, que com sacrifício têm administrado a falta de recursos crônica para cumprir 
as múltiplas necessidades de seus municípios, reivindicam, justamente, que a Reforma Tributária 
entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 1988, para que seja possível alcançar metas 
administrativas importantes no ano final de suas gestões. Sem dúvida, para quem por cinco anos vem 
trabalhando com minguados recursos, a vigência de nova distribuição de recursos a partir de 1º de 
janeiro é o mínimo que deveria ser feito como reconhecimento pela importância fundamental da 
participação dos Prefeitos na caminhada pela descentralização política administrativa no Brasil. Com 
essa emenda será adianta em um ano o início da vigência da Reforma Tributária, que prevista no Art. 
22, das Disposições Transitórias, para 1º de janeiro de 1989, passaria por essa emenda a vigorar a 
partir de 1º de janeiro de 1988. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta de 
recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32805 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   TÍTULO X  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
TÍTULO X  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
[...] 
Art. 15. - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 150 e 151, aos itens I, II,  
IV do art. 152, ao item I do art. 159 ao item III  
do art. 160 que entrarão em vigor a partir da  
promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo de  
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Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios que  
observarão as seguintes determinações:  
a) à partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-á respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do art.  
157, mantidos os atuais critérios de rateio até a  
entrada em vigor da lei complementar a que se  
refere o art. 166 item II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive,  
à razão de meio ponto percentual por exercício,  
até 1992, inclusive atingindo o percentual  
estabelecido na alínea "a" do item I do artigo  
163, em 1993;  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado à razão de meio ponto  
percentual por exercício financeiro, até que seja  
atingido o percentual estabelecido na alínea "b"  
do item I, do art. 163.  
§ 2o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 3o. - As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior até 31 de dezembro de 1988,  
entrarão em vigor no dia 1o. de janeiro de 1989,  
com efeito imediato.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
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Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:34004 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título X  
Disposições Transitórias  
[...] 
Art. 22 - O Sistema Tributário de que trata  
esta Constituição entrará em vigor em 1o de  
janeiro de 1989, vigorando o atual Sistema  
Tributário até 31 de dezembro de 1988, inclusive.  
§ 1o. - O disposto neste artigo não se aplica:  
I - aos artigos 200 e 201, aos itens I, II,  
IV, do artigo 202, ao item II do artigo 209 e ao  
item III do artigo 210 que entrarão em vigor a  
partir da promulgação desta Constituição;  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) a partir da promulgação desta  
Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os  
percentuais de dezoito por cento e de vinte por  
cento, calculados sobre o produto da arrecadação  
dos impostos referidos nos itens III e IV do  
artigo 207, mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o artigo 216, item II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado de um ponto percentual no exercício  
financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive,  
à razão de meio ponto percentual por exercício,  
até 1992, inclusive, atingindo o percentual  
estabelecido na alínea "a" do item I do artigo  
213, em 1993;  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado à razão de meio ponto  
percentual por exercício financeiro, até que seja  
atingido o percentual estabelecido na alínea "b"  
do item I, do artigo 213.  
§ 2o. - A partir da data de promulgação desta  
Constituição, a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios editarão as leis  
necessárias à aplicação do Sistema Tributário  
Nacional.  
§ 3o. - As leis editadas, nos termos do  
parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988,  
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entrarão em vigor no dia 1o de janeiro de 1989,  
com efeito imediato, observado o disposto nas  
alíneas "a" e "b" do item III do artigo 202.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições 
Transitórias.  
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e 
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.  
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.  
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar 
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas 
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar 
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:34431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Inclua-se a alínea "d" no item II do § 1o, do  
Artigo 22 das Disposições Transitórias:  
"d) no caso da criação de Estado a que se  
referem os artigos 6o. e 58, do Ato das  
Disposições Transitórias, durante os dez  
exercícios financeiros seguintes será calculada em  
conjunto a participação do novo Estado e do que  
foi desmembrado no Fundo de que trata a alínea  
"a", do item I, do Artigo 213, como se se tratasse  
de um só Estado, e distribuída entre os dois  
proporcionalmente à população de cada um". 
Justificativa: 
A emenda justifica-se para que os efeitos da criação de novos Estados não se irradiem de forma 
abrupta às demais unidades da federação afetando seriamente o equilíbrio federativo através da 
alteração na distribuição do Fundo de Participação dos Estados principal fonte de receita dos Estados 
menos desenvolvidos. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa ao estabelecimento de critério relativo ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, a ser aplicado durante dez exercícios, no caso de criação de Estado 
pelo desenvolvimento de outro.  
Para tanto, propõe a inclusão de alínea ao item II, do § 1o., do art. 22 das Disposições Transitórias.  
Na hipótese descrita na Emenda os recursos necessários deverão ter sua fonte descrita na própria lei 
que vier a regular a criação da respectiva unidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34432 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 113  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização  
Acrescente-se a alínea "d" ao item II do  
Artigo 22, das Disposições Transitórias:  
"d) A União poderá estabelecer programa de  
descentralização progressiva de encargos que  
acompanhe o aumento dos recursos entregues aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em  
cumprimento do disposto na anterior alínea "a" e  
no inciso II do art. 213. 
Justificativa: 
O Sistema Tributário definido nesta Constituição impõe uma sensível redistribuição de receitas 
públicas em detrimento da União. Tal redistribuição têm necessariamente que se associar-se a um 
processo de transferência de encargos, sob pena de inviabilizar a administração pública. Assim, o 
objetivo desta Emenda é indicar mecanismo para que, à medida que aumentem as destinações do IR 
e IPI aos Fundos de Participação e seja instituída a partilha de 10% dos estados exportadores de 
manufaturados, Estados e Municípios possam ganhar ou recuperar a autonomia sobre inúmeras 
atividades e serviços. É fundamental que a descentralização das receitas tributárias seja 
acompanhada de uma redefinição da distribuição de encargos, que hoje é reconhecidamente 
inadequada. A medida proposta abre possibilidade para a compatibilização da redistribuição prevista 
no Sistema Tributário com a dos demais Capítulos da Constituição. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, acréscimo de alínea "d" ao item II do artigo 22 das Disposições 
Transitórias, facultando à União estabelecer programa de descentralização progressiva de encargos 
que acompanha o aumento dos recursos entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.  
Inquestionável a necessidade da elaboração de programa de descentralização de encargos, sem que 
isso deva levar necessariamente a vinculação das receitas a serem transferidas aos Estados e 
Municípios. A elevação gradativa de sua participação na arrecadação tributária, como previsto no 
parágrafo 1o. do artigo 22, a nosso ver é fórmula suficiente para as acomodações necessárias, 
inclusive para possibilitar paulatina descentralização de encargos, não se devendo olvidar também o  
disposto nos artigos 44 e 45 das Disposições Transitórias, no que tange, particularmente, aos 
Municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34935 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 22 das Disposições Transitórias  
a seguinte redação:  
"Art. 22 - O Sistema Tributário instituído  
por esta Constituição entrará em vigor em 1o. de  
janeiro de 1989." 
Justificativa: 
É evidente que se o novo Sistema entrar em vigor em determinada data, o anterior vigora até o dia 
imediatamente anterior a esta, sendo supérflua, assim, tal previsão. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. de janeiro de 1988, da vigência do sistema 
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tributário consubstanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justificação "a luta pela reforma 
tributária" que "vem sendo travada há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta de 
recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais têm administrado "para cumprir as 
múltiplas necessidades de seus Municípios".  
A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 213 teve por escopo atender não apenas as 
reivindicações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar-lhes recursos para a 
necessária descentralização administrativa de encargos. A elevação gradativa de sua participação 
na arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágrafos, foi a fórmula encontrada, desde a 
Subcomissão dos Tributos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes dessa 
elevação.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00167 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se às alíneas a, b e c, do inciso II do § 1o.  
do artigo 13 do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto  
de Constituição (A) da Comissão de Sistematização  
a seguinte redação:  
a) a partir da promulgação da Constituição,  
aplicar-se-ão, respectivamente, os percentuais de  
dezoito inteiros e cinco décimos por cento e de  
vinte inteiros e cinco décimos por cento,  
calculados sobre o produto da arrecadação dos  
impostos referidos nos incisos III e IV do artigo  
182, mantidos os atuais critérios de rateio até a  
entrada em vigor da lei complementar a que se  
refere o artigo 190, inciso II;  
b) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será elevado a partir de 1989, inclusive, à razão  
de um ponto percentual por exercício, até 1991,  
inclusive, atingindo o percentual estabelecido no  
artigo 188, I, "a";  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios será elevado de um  
ponto percentual, a partir do exercício financeiro  
de 1989, inclusive, até atingir, em 1990, o  
percentual estabelecido no artigo 188, I, "b". 
Justificativa: 
O objetivo da proposição é o de antecipar o início dos novos percentuais dos Fundos de Participação 
dos Estados e Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM). 
No ano da promulgação da Constituição, já será adicionado mais meio por cento aos valores 
previstos no Projeto. Com tal providência, tanto os Estados como os Municípios irão receber mais 
recursos para fazerem face à precária situação financeira em que se acham. É esta também a 
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maneira de compensar-se o atraso na promulgação da Constituição: fosse ela concluída no tempo 
incialmente previsto, os Estados e Municípios, já a partir de janeiro próximo, estariam recebendo o 
FPE e o FPM aos percentuais de 18 e 20%, referidos na alínea “a” do inciso II do artigo 13 citado, 
todavia, com os novos prazos, os Estados e Municípios terão ainda o FPE e o FPM aos percentuais 
da Constituição de 1969, ou seja, 14 e 17%. Portanto, para recuperar a diferença, justifica-se elevar 
os percentuais anteriormente previstos, os quais só irão entrar em vigor lá para abril ou maio, data da 
promulgação provável da nova Constituição.  
Igual raciocínio serve, igualmente, para fundamentar a alteração dos percentuais cuja vigência estava 
prevista para 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993: todos eles devem crescer rapidamente, tendo em vista 
o atraso do Projeto de Constituição. 
Além do exposto, há que considerar-se a precariedade da situação financeira atual dos Estados e 
Municípios, cuja salvação está, hoje, a depender unicamente dos recursos provenientes do FPE e do 
FPM. Não há, pois, tempo a perder. O restabelecimento do federalismo fiscal exige que os novos 
percentuais entrem em vigor o mais rapidamente possível. Resulta contraproducente a elevação dos 
Fundos à base de percentuais inexpressivos, de significação puramente nominal. É preciso que se dê 
um reforço real, urgente, de recursos em volume que permite aos Estados e Municípios enfrentarem 
os problemas que os afligem, de modo a conseguirem soluções definitivas e não meramente 
paliativos. 
As dificuldades são conhecidas de todos os Senhores Constituintes e por isso espero a boa vontade 
geral, para aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda altera a redação do art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, com o 
objetivo de antecipar o início da vigência dos novos percentuais dos Fundos de Participação dos 
Estados e Municípios.  
Optamos por manter a redação do Projeto, tendo em vista que a sistemática de repartição dos 
tributos, na forma como está definida, insere-se no contexto maior da discriminação de rendas do 
Sistema Tributário, além de representar consenso entre os Constituintes. Entendemos, assim, que a 
alteração proposta, dissociada daquele contexto, irá comprometer a descentralização tributária e de 
decisões, grande e legítimo anseio de todos, nesses últimos anos, que esta Assembléia busca 
alcançar.  
Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00168 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § 1o. do artigo 13 do  
Ato das Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias, do Projeto de Constituição (A), da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"I - aos artigos 171, 175 e 176, aos incisos  
I, II e IV do artigo 177, ao inciso I do artigo  
184, ao inciso III do artigo 185, ao inciso I do  
artigo 186 e ao inciso I do artigo 187, que  
entrarão em vigor a partir da promulgação da  
Constituição." 
Justificativa: 
Tal como se estabeleceu com relação aos novos impostos estaduais e municipais (Imposto de 
Herança e Imposto sobre Venda e Varejo de Combustíveis), também seria conveniente que a 
Contribuição sobre Obras (art. 171) pudesse ser lançada desde logo. 
Manter-se-ia a coerência interna do texto constitucional e, além disso, os Municípios já poderiam se 
ressarcir dos custos que os vêm onerando, ao se empenharem em obras para dar condições 
razoáveis de vida às populações que vão se instalando no solo urbano. 
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É justo, não resta dúvida, que essas novas populações devem contribuir para o custeio da 
infraestrutura que irá beneficiá-las e, para isso, não deve haver delongas. 
Com relação ao item I dos artigos 186 e 187, achamos inconveniente que tenham vigência desde 
1988, em relação aos Municípios e Estados (Constituição de 1969), mas não tenham relação aos 
Municípios e Estados (Constituição de 1969), mas não tenham relação às respectivas fundações e 
autarquias. A melhor solução é aplica-los integralmente, vale dizer, a partir da promulgação da 
Constituição já ficaria em poder dos Estados e Municípios a totalidade do imposto de renda retido na 
fonte por todas as suas repartições, inclusive autarquias e fundações públicas. Com tal medida, 
haveria maior aporte de recursos financeiros para os governos locais, já a partir de 1988, aliviando 
um pouco o estado de falência em que se acham. 
Daí a presente Proposição, no sentido de incluir-se no inciso I do § 1º do artigo 13 das Disposições 
Transitórias uma referência também ao 171, 186 e 187, para que eles entrem em vigor logo em 
seguida à promulgação da Constituição. 
Contamos com a solidariedade de todos os Constituintes, uma vez que a medida tem repercussão 
favorável aos Estados e Municípios, pelos quais todos nos interessamos. 
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende dar nova redação ao inciso, do § 1o., do artigo 13 do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, do Projeto (A), a fim de antecipar a aplicação do 
disposto no artigo 171 (contribuição para o custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo  
urbano) e do item I dos artigos 186 e 187, no que tange à destinação do imposto retido na fonte pelas 
autarquias e fundações estaduais e municipais, sob a justificativa de que é preciso dar coerência 
interna ao texto, já que antecipada a aplicação de outras normas do sistema tributário proposto.  
O disposto no artigo 171 e no item I dos artigos 186 e 187 constitui ampliação dos recursos tributários 
dos Municípios e dos Estados, cuja aplicação deve seguir a regra geral de vigência do novo sistema 
tributário, quer para não agravar repentinamente a carga fiscal dos contribuintes municipais, quer 
para não desfalcar ainda mais, de imediato, a receita fiscal da União.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00169 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se mais um inciso no § 1o. do artigo  
13 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias do Projeto de Constituição (A) da  
Comissão de Sistematização:  
"III - às normas relativas à tributação dos  
minerais, energia elétrica e petróleo, inclusive  
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos;" 
Justificativa: 
O alargamento do campo de incidência do ICM, quanto às mercadorias, deve ser efetivado desde 
logo, para propiciar-se maior receita aos Estados e Municípios. 
Para tanto, bastará deixar expresso no texto constitucional que desde sua promulgação a União já 
não mais terá competência para exigir os Impostos Únicos (IULC, IUM e IUEE) sobre combustíveis, 
minerais e energia elétrica. Paralelamente, também se explicitaria que os Estados desde logo já 
poderiam lançar o ICM sobre esses produtos (minerais, energia elétrica e petróleo, inclusive, 
combustíveis líquidos e gasosos). 
Estados e Municípios perderiam a participação que atualmente têm nos Impostos Únicos, mas 
passariam a receber o ICM sobre os produtos indicados – o que lhes trará mais vantagem, 
dependendo da alíquota que instituírem. 
Para nos cingirmos a um aspecto apenas, atente-se para a repercussão do IUEE (Imposto Único 
sobre Energia Elétrica): atualmente os Municípios quase nada recebem dessa fonte; com a alteração 
proposta, todos eles já em 1988 iriam receber 25% do ICM que incidisse sobre a energia elétrica 
consumida em seus territórios. 
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Dado o interesse que representa para Estados e Municípios, contamos com o apoio dos Senhores 
Constituintes para a presente emenda, cujo propósito é o de canalizar maiores recursos para Estados 
e Municípios ainda no próximo ano de 1988. 
Parecer:   
   A emenda em referência pretende incluir mais um inciso no §1o. do artigo 13 do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, do Projeto (A), para antecipar a aplicação das 
normas relativas à tributação dos minerais, energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos, sob a alegação de que o alargamento do campo de incidência do 
ICM, quanto às mercadorias, deve ser efetivado desde logo, para proporcionar-se maior receita aos  
Estados e Municípios.  
A ampliação do campo de incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias constitui 
conquista dos Estados e dos Municípios, que deve seguir a regra geral de vigência do novo Sistema 
Tributário, para não desfalcar ainda mais, de imediato, a receita tributária da União, bem como para 
permitir a adaptação do planejamento das atividades dos contribuintes dos setores atingidos e dos 
entes tributantes à nova estrutura fiscal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00263 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: § 1o., do art. 13, das  
disposições transitórias.  
Acrescente-se ao § 1o., do art. 13, das  
Disposições Transitórias do Projeto de  
Constituição (A), o seguinte inciso III:  
III - à alínea c, do inciso I, do art. 188,  
assegurada a aplicação, a partir da promulgação  
desta Constituição, de um e oito décimos por cento  
no Nordeste, seis décimos por cento no Norte e  
seis décimos por cento no Centro-Oeste, através,  
respectivamente, do Banco do Nordeste do Brasil  
S.A., Banco da Amazônia S.A. e Banco do Brasil  
S.A., até a entrada em vigor da lei a que se  
refere o mencionado dispositivo. 
Justificativa: 
O artigo 188, inciso I, alínea c, do Projeto de Constituição, (A), estabelece a destinação de 3% (três 
por cento) do produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados para programas de financiamento aos setores produtivos 
industrializados para programas de financiamento aos setores produtivos do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, na forma em que a lei vier a estabelecer.  
Referidos recursos serão aplicados, conforme também previsto no Projeto, através das instituições 
financeiras da União de caráter regional com atuação nessas áreas e substituirão o atual Fundo 
Especial, equivalente a 2% (dois por cento) da receita dos mesmos impostos.  
A emenda ora proposta visa, portanto, antecipar a aplicação desses recursos, a partir da 
promulgação da nova Constituição, de acordo com a sistemática fixada no futuro texto constitucional, 
destinado ao Nordeste, Norte e Centro-Oeste, parcelas de recursos (1,8%, 0,6% e 0,6%, 
respectivamente) correspondentes aos seus pesos demográficos e econômicos no País como um 
todo.  
A aplicação dos recursos far-se-ia através do BNB, no Nordeste, do BASA, no Norte e do Banco do 
Brasil, no Centro-Oeste, este último até que seja criado o banco regional federal com atuação 
naquela região, tudo, repita-se, em estrita observância ao dispositivo do Projeto que trata da questão.  
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Ressalte-se que as demais alíneas a e b que compõem o inciso I do artigo 188 já tiveram seus efeitos 
parcialmente antecipados pelo Art. 13, § 1°, das Disposições Transitórias, restando a lacuna a ser 
preenchida quanto a alínea c, objeto de preocupação da presente Emenda.  
Cabe, por último, ressaltar que, caso não seja disciplinado o início da aplicação dos mencionados 3% 
para logo após a promulgação da futura Carta Magna, o Governo Federal deixará de repassar aos 
Estados do Norte e Nordeste os 2% do Fundo Especial, posto que não mais previstos no texto 
constitucional, sem substituí-los pelo novo tipo de transferência estabelecido no projeto, até a 
vigência da lei complementar. Assim, estariam sendo legados graves prejuízos para os Estados e 
Municípios mais pobres do País, exatamente quando se pretende uma distribuição mais juta do bolo 
tributário nacional e o consequente fortalecimento da Federação.  
Parecer:   
   Pela rejeição da, nos termos do parecer oferecido á Emenda no. 2p00564-1. 
   
   EMENDA:00269 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivos emendados: inciso III e § 4o., do  
art. 185 e § 4o., do art. 13, das disposições transitórias;  
Suprimam-se o inciso III e o § 4o., do art. 185, e  
o § 4o. do art. 13 Ato das Disposições Gerais e  
Transitórias, do Projeto de Constituição (A). 
Justificativa: 
Os dispositivos supramencionados dispõem sobre a instituição do imposto sobre vendas de 
combustíveis líquidos e gasosos a varejo, exceto óleo diesel, a nível municipal, atribuindo-se para 
tanto competência aos Municípios não excludente da cobrança, pelos Estados e Distrito Federal, do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes também sobre os mesmos 
produtos. 
Fácil perceber que a venda a varejo representa apenas uma etapa do processo de circulação de 
mercadorias, de modo que o imposto de competência municipal conforme previsto, aplicar-se-á, 
inevitavelmente, de forma cumulativa ao imposto de competência estadual, ou seja, ocorrerá 
bitributação sobre o mesmo fato gerador. 
A prevalecer, portanto, a criação, pelos Municípios, do imposto sobre vendas de combustíveis 
líquidos e gasosos a varejo, exceto o óleo diesel, estar-se-ia onerando duplamente o consumidor 
desses produtos, contrariando a moderna doutrina no que tange ao relacionamento entre o fisco e o 
contribuinte. 
Sob outro aspecto, essa medida provocaria possível conflito entre os Estados e Distrito Federal e os 
Municípios, em resultado das competências de tributação concorrentes que lhes seriam conferidas, 
sem falar no maior custo operacional acarretado pelo funcionamento simultâneo de máquinas 
arrecadadoras estaduais e municipais. 
A propósito, o Projeto de Constituição prevê a distribuição aos Municípios de 25% das receitas 
estaduais proveniente do Imposto sobre operação de circulação de mercadorias, inclusive os 
produtos a serem também onerados pelo imposto de vendas a varejo, 
Cabe destacar ainda que o referido imposto municipal teria progressividade geral limitada, em 
decorrência de natureza dos bens tributados. Com efeito, nas vezes em que os mesmos forem 
usados como matéria-prima, de ciclo produtivo, seus efeitos tenderão a ser regressivo, o que não 
condiz com os sadios fundamentos do sistema tributário proposto. 
Por último, o potencial de tributação que se quer atingir, além de poder ser alcançado pelo novo 
ICMS estadual, repita-se, com repartição justa (25%) com os Municípios, concentra-se especialmente 
nas unidades municipais mais ricas do País, não representando grandes perspectivas de 
arrecadação para a sua grande maioria. 
Parecer:   
   A Emenda em análise pretende a supressão da competência municipal para instituir o imposto 
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sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, bem como, por 
consequência, das demais disposições a ele pertinente, sob a alegação de que implica bitributação 
sobre o mesmo fato gerador do ICM.  
A matéria foi exaustivamente debatida desde a Subcomissão temática, prevalecendo a tese de que é 
perfeitamente válida a criação do imposto sobre vendas a varejo, que amplia a competência tributária 
municipal, atendendo a justo e antigo pleito das municipalidades brasileiras.  
A supressão desse imposto deformaria a estrutura do sistema proposto, que visou à compatibilização 
dos interesses das três esferas de governo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00564 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao § 1o. do artigo 13 do ato  
das Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias o seguinte inciso III:  
Art. 13. ....................................  
III - à alínea "c", do inciso I, do artigo  
188, assegurada a aplicação, a partir da  
promulgação desta Constituição, de meio por cento  
e de um e meio por cento nas regiões Norte e  
Nordeste, respectivamente, através das  
instituições financeiras federais de caráter  
regional, até a entrada em vigor da lei a que se  
refere o mencionado dispositivo." 
Justificativa: 
O artigo 188, inciso I, alínea c, do Projeto de Constituição (A), estabelece a destinação de 3% (três 
por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados para programas de financiamento aos setores produtivos do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, na forma em que a lei vier a estabelecer. 
Os referidos recursos serão aplicados através das instituições financeiras da União de caráter 
regional com atuação nessas áreas e substituirão o atual Fundo Especial, equivalente a 2% (dois por 
cento) da receita dos mesmos impostos, que hoje beneficia, exclusivamente, as duas primeiras das 
regiões citadas. 
A emenda ora proposta visa, portanto, antecipar a aplicação dos 2% (dois por cento) que hoje 
compõem o Fundo Especial de acordo com a sistemática prevista ao novo Texto Constitucional, 
destinando ao Norte e Nordeste os mesmos recursos que atualmente lhe são aportado, sem maiores 
ônus para o Governo Federal. 
A exclusão, a princípio, do Centro-Oeste como região beneficiária desses recursos se justifica por, 
entre outras, duas razões principais: 
a) não participa o Centro-Oeste da distribuição dos atuais 2% do Fundo Especial, cujos recursos é 
que, no caso, estão tendo sua aplicação alterada; 
b) não existe ainda naquela região instituição financeira da União de âmbito regional para 
recebimento dos recursos, conforme determina o artigo 188, inciso I, alínea c, do Projeto. 
Ressalte-se, ademais, que as demais alíneas a e b que compõem o inciso I do Artigo 188 já tiveram 
sua aplicação antecipada definida pelo artigo 13, § 1º das Disposições Transitórias, restando a lacuna 
a ser preenchida quanto a alínea c, objeto da preocupação da presente Emenda. 
Por último, cabe ressaltar que, tão logo a lei federal venha a disciplinar o uso dos 3% fixados pela 
mencionada alínea c, os recursos ora realocados serão acrescidos de mais 1% do imposto de renda 
e IPI, proporcionando ganhos financeiros líquidos para o Norte e Nordeste comparativamente à 
situação atual, bem assim garantindo ao Centro-Oeste transferências financeiras, permanentes até 
então inexistentes. 
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Parecer:   
   A emenda acrescenta inciso ao art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, com o 
objetivo de antecipar a vigência do art. 188, inciso, I, alínea "c", para a data de promulgação da 
Constituição.  
Embora louváveis os propósitos do autor, cumpre assinalar que os recursos previstos no dispositivo 
sob exame se destinam aos setores produtivos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para 
aplicação em programas de financiamento, tudo em conformidade com o que dispuserem os planos 
regionais de desenvolvimento. Esta nova sistemática, ainda a ser definida, difere substancialmente da 
sistemática de aplicação do Fundo Especial, a que o autor da emenda se reporta.  
Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00593 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o., do art. 13 das  
Disposições Transitórias do projeto de  
Constituição (A), o seguinte inciso III:  
III - À alínea "c", do inciso I, do art. 188,  
assegurada a aplicação, a partir da promulgação  
desta Constituição, de meio por cento e de um e  
meio por cento nas regiões Norte e Nordeste,  
respectivamente, através das instituições  
financeiras federais de caráter regional, até a  
entrada em vigor da lei a que se refere o  
mencionado dispositivo. 
Justificativa: 
O artigo 188, inciso I, alínea c, do Projeto de Constituição (A), estabelece a destinação de 3% (três 
por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 
sobre produtos industrializados para programas de financiamento aos setores produtivos do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, na forma em que a lei vier a estabelecer. 
Referidos recursos serão aplicados através das instituições financeiras da União de caráter regional 
com atuação nessas áreas e substituirão o atual Fundo Especial, equivalente a 2% (dois por cento) 
da receita dos mesmos impostos, que hoje beneficia, exclusivamente, as duas primeiras das regiões 
citadas. 
A emenda ora proposta visa, portanto, antecipar a aplicação dos 2% (dois por cento) que hoje 
compõem o Fundo Especial de acordo com a sistemática prevista ao novo Texto Constitucional, 
destinando ao Norte e Nordeste os mesmos recursos que atualmente lhe são aportado, sem maiores 
ônus para o Governo Federal. 
A exclusão, a princípio, do Centro-Oeste como região beneficiária desses recursos se justifica por, 
entre outras, duas razões principais: 
a) não participa o Centro-Oeste da distribuição dos atuais 2% do Fundo Especial, cujos recursos é 
que, no caso, estão tendo sua aplicação alterada; 
b) não existe ainda naquela região instituição financeira da União de âmbito regional para 
recebimento dos recursos, conforme determina o artigo 188, inciso I, alínea c, do Projeto. 
Ressalte-se, ademais, que as demais alíneas a e b que compõem o inciso I do Artigo 188 já tiveram 
sua aplicação antecipada definida pelo artigo 13, § 1º das Disposições Transitórias, restando a lacuna 
a ser preenchida quanto a alínea c, objeto da preocupação da presente Emenda. 
Por último, cabe ressaltar que, tão logo a lei federal venha a disciplinar o uso dos 3% fixados pela 
mencionada alínea c, os recursos ora realocados serão acrescidos de mais 1% do imposto de renda 
e IPI, proporcionando ganhos financeiros líquidos para o Norte e Nordeste comparativamente à 
situação atual, bem assim garantindo ao Centro-Oeste transferências financeiras, permanentes até 
então inexistentes. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2p00564-1. 
   
   EMENDA:00750 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao artigo 13  
das disposições transitórias  
Dê-se ao artigo 13 das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias, a seguinte redação:  
Art. 13 - O Sistema tributário de que trata a  
Constituição entrará em vigor, substituindo o  
atual, em 1o. de Janeiro de 1989; as Contribuições  
parafiscais e os empréstimos compulsórios,  
atualmente existentes, deverão ser apreciados e  
votados pelo Congresso Nacional dentro de 180 dias  
da promulgação desta Constituição; caso contrário,  
estarão extintos.  
* Mantém-se todos os parágrafos e incisos do artigo. 
Justificativa: 
Evidencia-se a pretensão na mais justa aspiração do Parlamento. O novo Sistema Tributário no 
Projeto de Constituição infunde-se em dicotomia. Ora, o Controle Parlamentar é visível, todavia, não 
se pode deixar a situação passada e presente, sem uma análise mais profunda daquilo que 
atualmente existe. Sabe-se, por exemplo, no concernente às contribuições ditas para-fiscais cujo rol 
já extremamente amplo não cessa de crescer e cuja carga é pesadíssima, não atuou o princípio da 
anterioridade, seja pela ressalva do Art. 21 § 2o, item I da atual Carta Magna, seja pela licença do 
STF que tem considerando-se como a tributárias. O exame dos casos mostra que a contribuição 
para-fiscal em alguns casos se identifica com as taxas strictosensum e noutros casos com impostos 
com destinação especial a um fim. Do ponto de vista Jurídico e político, em ambos os casos, como 
arrecadações coativas, haveria lugar para decretação exclusivamente por lei do Parlamento. Por 
outro lado, os empréstimos compulsórios, nos últimos anos adotados, também fugiram do Controle 
Parlamentar e, sobretudo, legal, mormente as inúmeras decisões desfavoráveis ao Poder Executivo 
pelo Poder Judiciário, tão públicos e notórios. Vale dizer que os empréstimos compulsórios dos tipos 
que foram instituídos, exigiriam lei complementar e submissão aos cânones constitucionais, não se 
adequando aos Decretos-Leis. Urge, portanto, a palavra do Parlamento sobre todas as contribuições 
para-fiscais e empréstimos compulsórios, atualmente existentes, seja para proclamar ilegalidade, 
porquanto, é impossível, a pretexto de delegação do poder tributário e aplicação especial de receita, 
estabelecer-se, como se estabeleceu, uma finança excepcional paralelamente ao Fisco, sem que 
suas respectivas arrecadações sejam votadas pelos representantes do Povo, nem suas aplicações 
sofram a fiscalização dos órgãos de controle de contas, o que, por si, significou para as instituições 
democráticas, em pleno coração, um golpe bastante perigoso, que, agora, há de ser examinado em 
seus multifacetados ângulos, permitindo, assim, uma maior discussão e, sobretudo, a democratização 
deles, com a participação popular e dos contribuintes, os verdadeiros donos do Poder Político. 
Parecer:   
   A emenda proposta visa alterar a redação do artigo 13 do Título IX do Projeto (A), para determinar 
que as contribuições parafiscais e empréstimos compulsórios vigentes sejam apreciados e votados 
pelo Congresso Nacional, dentro de 180 dias da promulgação da Constituição, sob pena de extinção, 
com a justificativa de que foram instituídos com vícios e, muitas vezes, sem o controle do 
Parlamento.  
A partir da vigência do novo sistema tributário consagrado na futura Carta Magna, as contribuições e 
empréstimos compulsórios existentes que estiverem em desacordo com os princípios aprovados 
serão automaticamente extintos, não precisando ser novamente apreciados pelo Congresso 
Nacional, podendo, os demais, ser cancelados ou modificados, a qualquer tempo, pelo legislador 
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comum.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00807 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao art. 13, (Ato das  
Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias), os §§ 5o., 6o., 7o. e 8o.  
Art. 13. .................................  
§ 5o. Na execução do plano de defesa contra  
os efeitos da seca no Nordeste, a União  
despenderá, anualmente, com obras e serviços de  
assistência econômica e social, quantia nunca  
inferior a três por cento da sua renda tributária;  
I - um terço da quantia referida neste artigo  
será depositado em caixa especial destinada ao  
socorro às populações atingidas pela calamidade,  
podendo essa reserva, ou parte dela, ser aplicada  
através de instituição financeira e a juros  
módicos, consoante as determinações legais, em  
empréstimos a agricultores e a industriais  
estabelecidos na área abrangida pela seca;  
II - os Estados compreendidos na área da seca  
- deverão aplicar três por cento da sua renda  
tributária na construção de açudes, pelo regime de  
cooperação e em outros serviços necessários à  
assistência às suas populações.  
§ 6o. Traçar e executar um plano de  
aproveitamento total das possibilidades econômicas  
- do Rio São Francisco e de seus afluentes, no  
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a  
um por cento de suas rendas tributárias.  
§ 7o - Traçar e executar um plano de desenvolvimento 
integrado da região Centro-Oeste, no qual aplicará,  
anualmente, quantia não inferior a um por 
cento de suas rendas tributárias. 
§ 8o. Na execução do plano de valorização  
econômica da Amazônia, a União aplicará quantia  
não inferior a três por cento da sua renda tributária:  
I - um terço da quantia referida neste artigo  
será aplicada em operações de fomento e de amparo  
aos agricultores e industriais da região, a juros  
módicos, através de instituição financeira;  
II - os Estados e os territórios da Amazônia,  
bem como os respectivos municípios, reservarão  
para o mesmo fim, anualmente, três por cento das  
suas rendas tributárias. Os recursos de que trata  
este parágrafo serão aplicados por intermédio do  
Governo Federal. 
Justificativa: 
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Para promover o desenvolvimento do Nordeste e solucionar o problema das secas, de maneira 
permanente e efetiva, através de obras estruturais, o saudoso Presidente Epitácio Pessoa, no ápice 
da terrível catástrofe de 1919, instituiu pela Lei nº 3.965, de 25 de dezembro de 1919, a CAIXA DAS 
SECAS, atribuindo-lhe uma taxa de dois por cento sobre a Renda Tributária da União. 
Em março de 1923, quando em curso as ambiciosas obras, o Presidente Artur Bernardes mandou 
paralisar os serviços. Em 1924, governando em ESTADO DE SÍTIO, pelo Decreto nº 16.403, de 12 de 
março, extinguiu a Caixa das Secas e aboliu a contribuição de dois por cento sobre a Renda 
Tributária. Convocada a Constituinte de 1934, pelo Artigo 177 da Constituição, foi estabelecida a 
contribuição de quatro por cento para o FUNDO DAS SECAS. 
A Constituição outorgada de 1937, que iniciou o período ditatorial do Estado Novo, aboliu, pelo 
silêncio, o FUNDO DAS SECAS e a respectiva contribuição. 
Votada pelo Congresso Nacional, a Constituição de 1946 restabeleceu, pelo Artigo 198, a 
contribuição de três por cento para as secas, sendo dois por cento para obras e um por cento para o 
Fundo das Secas, de onde se originou (oitenta por cento) o Banco do Nordeste. 
Implantou, ainda, a Política da Regionalidade, tão necessária ao nosso País, de tamanho continental 
e com grande variedade geográfica. 
Estabeleceu-se, também, pelo Artigo 199, aplicar três por cento na Valorização Econômica da 
Amazônia e pelo Artigo 29 das Disposições Transitórias, um por cento no Desenvolvimento do Vale 
São Francisco. Criaram-se, para cada caso, os organismos administrativos correspondentes – 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Banco do Nordeste, para o 
Nordeste; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Banco da Amazônia 
(BASA), para a Amazônia e a Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
(CODEVASF), para o São Francisco. 
A este elenco, acrescentou-se a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). 
A Constituição imposta de 1967 e sua Emenda Substitutiva, de 1969, aboliram, também pelo silêncio, 
todas estas atribuições e inauguraram a Política de Centralização e de Uniformidade. Os órgãos 
foram conservados, anêmicos, vivendo à custa de contribuições aleatórias, decrescentes. Foi um 
desastre. 
Em relação ao Nordeste, as aplicações em obras estruturais (açudes, irrigações, poços, barragens, 
reflorestamento, etc.) desceram a níveis nunca atingidos (zero vírgula vinte e oito por cento), como 
prova, estatisticamente, o Professor J. COLOMBO DE SOUZA, em seu livro – “O Nordeste e a 
Tecnocracia da Revolução”, Brasília, 1981. 
Cingiu-se o Governo a serviços assistenciais, em obras de emergência, caríssimas e sem resultado 
permanente. 
Tornou-se, assim, imperioso voltar-se à Política da Regionalidade e atacar-se os problemas 
buscando soluções permanentes e definitivas. Desenvolver o Brasil periférico para nele assentar, de 
forma definitiva, os seus legítimos donos, destinatários de suas riquezas e de suas potencialidades.  
Este é o grande objetivo da presente Proposição, a ser discutida, votada, e, estamos confiantes, 
aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda acrescenta parágrafos ao art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto com o 
objetivo de vincular parcelas da receita tributária da União, para a execução de plano de defesa 
contra os efeitos da seca (3%); de aproveitamento das possibilidades econômicas do Rio São 
Francisco (1%); de desenvolvimento integrado da região Centro-Oeste (1%); e de valorização 
econômica da Amazônia (3%).  
Cumpre assinalar que os propósitos da emenda acham-se, em parte, atendidos no próprio texto do 
Projeto, quando, do total arrecadado dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados, a 
União entregará 3% para aplicação em programas de financiamento, ao setor produtivo das regiões  
norte, Nordeste e Centro-Oeste.  
Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00949 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso I do § 1o. do artigo 13 do  
Ato das Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias a seguinte redação:  
"I - dos artigos 175 e 176; aos incisos I, II  
e IV do artigo 177; ao § 4o. do artigo 182; ao  
inciso I; ao § 1o. e ao Inciso I do é 10; todos do  
artigo 184; ao Inciso III do artigo 185 e ao  
inciso II e §§ 2o. e 3o. do artigo 188; que  
entrarão em vigor a partir da promulgação desta  
Constituição." 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva antecipar a vigência, também das disposições do sistema tributário 
relativas à instituição da contribuição de custeio de obras e serviços resultante do uso do solo urbano 
de competência dos municípios, do adicional do imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos e 
rendimentos de capital (§ 1º do artigo 184), à incidência do ICM sobre operações de crédito e sobre a 
importância destinada ao ativo fixo ou ao consumo no estabelecimento importador (inciso I do § 10 do 
artigo 184) e ao fundo de indenização aos estados exportadores (inciso II e §§ 2º e 3º do artigo 188). 
A carência de recursos por que passam estados e municípios, a maioria deles à beira do colapso 
financeiro, justifica plenamente a antecipação da vigência desses dispositivos. 
Aliás, esta Emenda é uma homenagem à memória honrada de TANCREDO NEVES que prometeu, 
em praça pública, a democratização de nossas instituições e o fortalecimento dos estados e 
municípios via descentralização da receita, visando a construção de um verdadeiro federalismo. 
Sem a participação justa das unidades no produto da arrecadação de impostos, a Federação torna-se 
uma utopia. Sem recursos financeiros, não há autonomia. Urge, pois, por se fim ao perverso 
centralismo de recursos, que transformou estados e municípios em verdadeiros “mendigos”, 
humilhados e obrigados, permanentemente, à prática da política do “chapéu-na-mão”, em eterna 
peregrinação a Brasília, batendo às portas da União, implorando recursos financeiros. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço intenta modificar a redação do inciso I do § 1o. do Artigo 13 do Título IX do 
Projeto (A), para antecipar a aplicação do adicional do imposto de renda (§ 1o. do Art. 184 ), da 
incidência do ICM sobre operações de crédito e sobre a importação destinada ao ativo fixo ou ao  
consumo no estabelecimento importador ( inciso I do § 10 do Artigo 184 ) e ao fundo de indenização 
aos estados exportadores (inciso II e §§ 2o. e 3o. do Artigo 188), sob o argumento de que "a carência 
de recursos por que passam estados e municípios, a maioria deles à beira do colapso financeiro, 
justifica plenamente a antecipação da vigência desses dispositivos".  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2p00168/8. 
   
   EMENDA:01292 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescentar ao art. 13 do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto  
de Constituição "A" da Comissão de  
Sistematização, um parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 5o. - Durante o prazo de dez anos,  
contados da data de promulgação desta  
Constituição, os recursos de que trata o art. 245  
e seus parágrafos serão destinados, em um  
percentual nunca inferior a cinquenta por cento,  
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na manutenção e desenvolvimento dos programas de  
alfabetização e do ensino de primeiro e segundo graus." 
Justificativa: 
O Brasil necessita priorizar, ao menos temporariamente, o seu ensino fundamental. 
Os alarmantes índices de analfabetismo e de evasão escolar, nas primeiras séries do ensino de 
primeiro grau, indicam a extrema necessidade de concentrar recursos e atenções no ensino básico. 
Por um vício de nossa formação histórica, têm-se voltado os Governos, nos seus diversos níveis, 
demasiadamente para o ensino universitário. 
Precisamos conscientizar-nos de que o Brasil ainda não pode dispender 70% ou mais de seus 
recursos financeiros destinados à educação, com as Universidades. 
Reconhecemos que o ensino universitário é importante para a nossa maior independência cultural e 
tecnologia, e despesas. 
No entanto, uma década de atenção, mais eficaz à alfabetização e à formação de uma cultura básica, 
primária mesmo, deve agora ser instaurada. 
Parecer:   
   Emenda do ilustre Constituinte Osvaldo Coelho pretende, com o acréscimo de um parágrafo ao Art. 
13 do Ato das Disposições Transitórias, decompor e regulamentar a aplicação compulsória dos 
recursos públicos para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, destinando, nos primeiros dez 
anos de vigência da Nova Carta, cinquenta por cento dos valores para os programas de 
alfabetização, 1o.e 2o. graus. Em que pese as justas e louváveis alegações do Parlamentar, 
consideramos mais razoável que a repartição dos recursos, o cumprimento do dispositivo 
constitucional conste dos planos e políticas regionais e locais de ensino, de acordo com as 
necessidades de cada município e de cada Estado. Pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:01297 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Altera as alíneas "a" e "b" e suprime a  
alínea "c" do inciso II do artigo 13 das  
Disposições Transitórias.  
Art. 13 .............................. 
a) a partir da promulgação da Constituição,  
aplicar-se-ão, respectivamente, os percentuais de  
quinze por cento e dezesseis por cento, calculados  
sobre o produto da arrecadação líquida dos  
impostos de competência da União e da contribuição  
para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL,  
bem como mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar a que  
se refere o artigo 190, inciso II.  
b) os percentuais relativos ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
Território e ao Fundo de Participação dos  
Municípios serão elevados de meio ponto percentual  
a partir do exercício financeiro de 1990,  
inclusive, à razão de meio ponto percentual por  
exercício, até 1992, quando serão atingidos os  
percentuais estabelecidos no artigo 188, I e II. 
Justificativa: 
As alterações ora propostas visam a compatibilizar os novos percentuais estabelecidos para a 
repartição das receitas da União para com os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 126  

 

tal modo que assegurem os ganhos de receita para as unidades federadas já a partir da promulgação 
da constituição atingindo sua plenitude em 1992. 
Parecer:   
   A emenda altera redação do art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, com o 
objetivo de antecipar o início da vigência dos novos percentuais dos Fundos de Participação dos 
Estados e Municípios.  
Optamos por manter a redação do Projeto, tendo em vista que a Sistemática de repartição dos 
tributos, na forma como está definida, insere-se no contexto maior da discriminação de rendas do 
Sistema Tributário, além de representar consenso entre os Constituintes. Entendemos, assim, que a 
alteração proposta, dissociada daquele contexto, irá comprometer a descentralização tributária e de 
decisões, grande e legítimo anseio de todos, nesses últimos anos, que esta Assembléia busca 
alcançar.  
Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01414 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se às Disposições Transitórias o seguinte dispositivo:  
É assegurada, a partir da promulgação desta  
Constituição, a aplicação no Norte, Nordeste e  
Centro-Oeste, respectivamente, de 20% (vinte por  
cento), 60% (sessenta por cento) e 20% (vinte por  
cento) dos recursos a que se refere a alínea c, do  
Inciso I, do art. 188, até a entrada em vigor da  
lei mencionada no citado dispositivo. 
Justificativa: 
O futuro texto constitucional estabelece a destinação de recursos da arrecadação tributária federal 
para programas de financiamento aos setores produtivos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na 
forma em que a lei vier a estabelecer. 
Referidos recursos serão aplicados através das instituições financeiras da União de caráter regional 
com atuação nessas áreas e substituirão o atual Fundo Especial, equivalente a 2% (dois por cento) 
da receita do Imposto de Renda e IPI. 
A emenda ora proposta visa, portanto, antecipar a aplicação desses recursos, a partir da 
promulgação da nova Constituição, de acordo com a nova sistemática fixada no futuro texto 
constitucional, destinando ao Nordeste, Norte e Centro-Oeste, parcelas de recursos (60%, 20% e 
20%, respectivamente) correspondentes aos seus pesos demográficos e econômicos no País como 
um todo. 
A aplicação dos recursos far-se-ia através do BNB, no Nordeste, do BASA, no Norte e do Banco do 
Brasil, no Centro-Oeste, este último até que seja criado o banco regional federal com atuação 
naquela região, tudo, repita-se, em estrita observância ao dispositivo permanente que trata da 
questão. 
Cabe ressaltar que, caso não seja disciplinado o início da aplicação dos mencionados recursos para 
logo após a promulgação da futura Carta Magna, o Governo Federal deixará de repassar aos Estados 
do Norte e Nordeste os 2% do Fundo Especial, posto que não mais previstos no texto constitucional, 
sem substitui-los pelo novo tipo de transferência estabelecido, até a vigência da lei complementar. 
Assim, estariam sendo legados graves prejuízos para os Estados e Municípios mais pobres do País, 
exatamente quando se pretende uma distribuição mais justa do bolo tributário nacional e o 
consequente fortalecimento da Federação. 
Parecer:   
   A Emenda em referência acrescenta dispositivo ao Título IX do projeto (A), assegurando, a partir da 
promulgação da nova Carta Magna, a aplicação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente, 
de 20%, 60% e 20% dos recursos a que se refere a alínea c, do Inciso I, do Art. 188, até a entrada 
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em vigor da lei mencionada no citado do dispositivo, sob justificativa de que, "caso não seja 
disciplinado o início da aplicação dos mencionados recursos para logo após a promulgação da futura 
Carta Magna, o Governo Federal deixará de repassar aos Estados do Norte e Nordeste os 20% do 
Fundo Especial, sem substituí-los pelo novo tipo de transferência estabelecido, até a vigência da lei 
complementar".  
A ampliação e a modificação do atual Fundo Especial deve seguir a regra geral de vigência do novo 
Sistema Tributário, a fim de não desfalcar ainda mais, de imediato, a receita tributária União.  
Além disso, o § 2o. do artigo 13 do Título IX do projeto determina a edição, a partir da promulgação 
da Constituição, das leis necessárias à aplicação do sistema tributário.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:01429 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 13 (treze) do ato das disposições  
constitucionais gerais e transitórias a seguinte redação:  
"Art. 13 - O sistema tributário de que trata a  
constituição entrará em vigor, substituindo o  
atual, em 1o. de janeiro de 1989.  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica aos  
seguintes dispositivos que entrarão em vigor e  
terão plena aplicabilidade a partir da promulgação  
da constituição:  
I - aos arts. 171, 175 e 176; aos incisos I, II e  
IV do art. 177, ao § 4o. do art. 182; ao inciso I,  
ao § 1o. e ao inciso I do § 10, todos do art. 184;  
ao inciso III do art. 185 e ao inciso II e §§ 2o.  
e 3o. do art. 188.  
II - às normas relativas ao Fundo de Participação  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios  
e ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações:  
a) a partir da promulgação da constituição,  
aplicar-se-ão, respectivamente, os percentuais de  
dezoito por cento e de vinte por cento, calculados  
sobre o produto da arrecadação dos impostos  
referidos nos incisos III e IV do art. 182,  
mantidos os atuais critérios de rateio até a  
entrada em vigor da Lei Complementar a que se  
refere o art. 190, inciso II;  
b) os percentuais relativos ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito e ao Fundo  
de Participação dos Municípios serão elevados de  
um ponto percentual no exercício financeiro de  
1989 e, a partir de 1990, inclusive, a razão de  
meio ponto percentual por exercício até que seja  
atingido o percentual estabelecido nas alíneas "a"  
e "b" do inciso I do art. 188". 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva antecipar a vigência, também das disposições do sistema tributário 
relativas à instituição da contribuição de custeio de obras e serviços resultante do uso do solo urbano 
de competência dos municípios, do adicional do imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos e 
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rendimentos de capital (§ 1º do artigo 184), à incidência do ICM sobre operações de crédito e sobre a 
importância destinada ao ativo fixo ou ao consumo no estabelecimento importador (inciso I do § 10 do 
artigo 184) e ao fundo de indenização aos estados exportadores (inciso II e §§ 2º e 3º do artigo 188). 
Visa também antecipar em 1 ano a vigência plena do Fundo de Participação dos Municípios. 
Acrescente-se, ainda, que antecipar a vigência de alguns pontos do novo ICM é também antecipar 
receita aos Municípios, que receberão 25% desse tributo. 
A carência de recursos por que passam estados e municípios, a maioria deles à beira do colapso 
financeiro, justifica plenamente a antecipação da vigência desses dispositivos. 
Aliás, esta Emenda é uma homenagem à memória honrada de TANCREDO NEVES que prometeu, 
em praça pública, a democratização de nossas instituições e o fortalecimento dos estados e 
municípios via descentralização da receita, visando a construção de um verdadeiro federalismo. 
Fortalecer as finanças de Estados e Municípios é fortalecer a Federação. 
Senhores constituintes, sem federalismo fiscal a federação de torna um mito, sem recursos 
financeiros não há autonomia, pois os mendigos porque carentes e dependentes não são livres, urge, 
pois, que se põe a fim a exagerada e perversa concentração dos recursos nos cofres da União que 
transformou Estados e Municípios em verdadeiros mendigos permanentemente obrigados a “prática 
da política do chapéu”, em eterna peregrinação a Brasília (a meca dos donos das receitas), batendo 
às portas do Tesouro da União, implorando recursos (a que preços?). 
Urge, por fim a essa intolerável e humilhante situação transferindo recursos, urgentemente a Estados 
e Municípios. 
Parecer:   
   A emenda tem como objetivo antecipar em um ano a vigência plena do Fundo de Participação dos 
Municípios, como também das disposições relativas à instituição da contribuição de custeio de obras 
e serviços resultantes do uso do solo urbano, do adicional do imposto de renda sobre lucros, ganhos 
e rendimentos de capital; à incidência do ICM sobre operação de crédito e sobre a importação 
destinada ao ativo fixo ou ao consumo no estabelecimento importador, e ao fundo de indenização dos 
estados exportadores.  
Votamos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2p01296-5. 
   
   EMENDA:01468 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altera as alíneas "a e "b" e suprime a alínea  
"c" do inciso II do artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Art. 13. ..................................  
a) a partir da promulgação da Constituição,  
aplicar-se-ão, respectivamente, os percentuais de  
doze e meio por cento e treze e meio por cento,  
calculados sobre o produto da arrecadação líquida  
dos impostos de competência da União e da  
contribuição para o Fundo de Investimento Social -  
FINSOCIAL, bem como mantidos os atuais critérios  
de rateio até a entrada em vigor da lei  
complementar a que se refere o artigo 190, inciso II.  
b) os percentuais relativos ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios e ao Fundo de Participação dos  
Municípios serão elevados de meio ponto percentual  
a partir do exercício financeiro de 1990,  
inclusive, à razão de meio ponto percentual por  
exercício, até 1992, quando serão atingidos os  
percentuais estabelecidos no artigo 188, I, "a" e "b". 
Justificativa: 
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As alterações ora propostas visam a compatibilizar os novos percentuais estabelecidos para a 
repartição das receitas da União para com os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de 
tal modo que assegurem os ganhos de receita para as unidades federadas já a partir da promulgação 
da constituição atingindo sua plenitude em 1992. 
Parecer:   
   A emenda altera redação do art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, com o 
objetivo de antecipar o início da vigência dos novos percentuais dos Fundos de Participação dos 
Estados e Municípios.  
Optamos por manter a redação do Projeto, tendo em vista que a Sistemática de repartição dos 
tributos, na forma como está definida, insere-se no contexto maior da discriminação de rendas do 
Sistema Tributário, além de representar consenso entre os Constituintes. Entendemos, assim, que a 
alteração proposta, dissociada daquele contexto, irá comprometer a descentralização tributária e de 
decisões, grande e legítimo anseio de todos, nesses últimos anos, que esta Assembléia busca 
alcançar.  
Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01495 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
TRIBUTOS  
Dê-se as alíneas b, e c, do inciso II do § 1o.  
do art. 13 a seguinte redação:  
a) - a partir da promulgação da Constituição,  
aplicar-se-ão, respectivamente os percentuais de  
vinte e hum por cento, calculados sobre o produto  
da arrecadação dos impostos referidos nos incisos  
III e IV do art. 182, mantidos os atuais da lei  
complementar a que ase refere o art. 190, inciso II;  
b) - o percentual ao fundo de participação  
dos Estados e do Distrito Federal será elevado de  
um ponto e meio percentual no exercício financeiro  
de 1989, atingindo o percentual estabelecido no  
artigo 188,I,a;  
c) - o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios a partir de 1989,  
inclusive, será elevado à razão de hum e meio por  
cento para que atinja o percentual estabelecido no  
art. 188, I, b. 
Justificativa: 
Apesar dos indiscutíveis avanços contidos no projeto da nova sistemática da distribuição dos 
recursos tributários, algumas alterações merecem ser feitas no sentido de antecipar os resultados 
que favorecem os Estados e Municípios, em consonância com a descentralização e fortalecimento 
federativo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda nº. 2p00167/0. 
   
   EMENDA:01539 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, onde couber, nas Disposições  
Transitórias, o seguinte artigo:  
"Art. O disposto no Título VI não prejudicará  
a cobrança do empréstimo compulsório destinado ao  
setor elétrico. 
Justificativa: 
A continuidade da execução dos programas e projetos no setor de energia elétrica depende da 
manutenção das respectivas fontes de recursos, entre as quais tem significado especial o empréstimo 
compulsório instituído em 1962 em favor da Eletrobrás. 
Para assegurar a permanência do referido instituto, após a edição da Constituição, faz-se mister a 
ressalva da presente emenda, cuja aprovação permitirá garantir o apoio indispensável a setor 
estratégico da economia, como é o setor elétrico. 
Parecer:   
   A Emenda em referência acrescenta o seguinte Artigo ao Título IX do Projeto:  
" O disposto no Título VI não prejudicará a cobrança do empréstimo compulsório destinado ao setor 
elétrico".  
Argumenta o autor que " a continuidade da execução dos programas e projetos no setor de energia 
elétrica depende da manutenção das respectivas fontes de recursos, entre as quais tem significado 
especial o empréstimo compulsório instituído em 1962 em favor da Eletrobrás".  
A partir da vigência do novo Sistema Tributário consagrado na futura Carta Magna, somente serão 
extintos automaticamente os empréstimos compulsórios que estiverem em desacordo com os 
princípios aprovados, não se justificando a manutenção, "a priori", de qualquer deles no texto do ato 
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01703 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Procedam-se, nos textos d art. 188, inciso I,  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização e do art. 13, § 1o. inciso II, do  
respectivo Ato das Disposições Constitucionais  
Gerais e Transitórias, as alterações que seguem:  
(PROJETO DE CONSTITUIÇÃO)  
"Art. 188. A União entregará:  
I - do produto da arrecadação dos impostos  
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e  
sobre produtos industrializados, sessenta e três  
por cento, na seguinte forma:  
a) vinte por cento ao Fundo de Participação  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios;  
b) quarenta por cento ao Fundo de  
Participação dos Municípios;  
c) três por cento, para aplicação em  
programas de financiamento, ao setor produtivo das  
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de  
suas instituições financeiras de caráter regional,  
de acordo com os planos regionais de  
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desenvolvimento, na forma que a lei estabelecer;  
(Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias)  
"Art. 13 - ..................................  
§ 1o. -......................................  
II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios e ao Fundo de Participação dos  
Municípios, que observarão as seguintes  
determinações:  
a) a partir da promulgação da Constituição,  
plicar-se-á, respectivamente, os percentuais de  
dezoito por cento e de vinte e três por cento,  
calculados sobre o produto da arrecadação dos  
impostos referidos nos incisos III e IV do art.  
182, mantidos os atuais critérios de rateio a té a  
entrada em vigor da lei complementar a se refere o  
art. 190, inciso II;  
d) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Territórios será elevado de um ponto  
percentual por exercício financeiro, a partir de  
1989, até atingir o percentual estabelecido no art.  
188, I, "a";  
c) o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
inclusive, será elevado de três pontos percentuais  
por exercício, até 1993, inclusive, passando ao  
percentual estabelecido no art. 188, I, "b", a  
partir do início do exercício de 1994.  
Justificativa: 
Desde a implantação da Reforma Tributária que se iniciou com a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 18, de 1966, o País assistiu a uma crescente centralização de poder e de recursos 
no âmbito da União, em detrimento dos Estados e, sobretudo, dos Municípios. 
O sistema tributário destinado a assegurar a autonomia municipal e estadual, crescentemente 
desfigurado pelos governos autoritários que se instalaram desde a Revolução de 1964, foi se 
transformando em instrumento de manipulação das células de nossa organização política e social, 
até reduzi-las, na década de setenta, as entidades abúlicas, ineficientes, incapazes de atenderem aos 
mais elementares anseios da população e levadas, quase sem exceção, à mais completa situação de 
insolvência. 
O Poder Central, nesse período, representado pelos seus tecnoburocratas, argumentava que 
somente a concentração de recursos e a unidade de comando político econômico e social poderiam 
conduzir o País ao seu promissor futuro, colocando-o ao lado das grandes potências desenvolvidas. 
No final dos vinte anos de governo autoritário e concentrador de recursos e de decisões, assistimos, 
no início desta década, aos seus desalentadores resultados: recrudescimento da má distribuição de 
riqueza, inflação desenfreada, escalada da violência e da criminalidade a níveis nunca vistos e a 
condição, nada invejada, de ostentarmos a maior dívida externa dos países do Terceiro Mundo, só 
superada pelos Estados Unidos, na sua atual fase de crise e proporcionalmente muito menor, se 
comparada com o respectivo produto interno bruto. 
Não há, portanto, argumentos capazes de dirimir a eloquência dos fatos concretos e evidentes: a 
política concentradora foi – e ainda está sendo – o maior fracasso político da história do País! Jamais 
enfrentamos tantas dificuldades e um quadro tão sombrio quanto o que vislumbramos hoje, à frente. 
Desde a posse do Presidente Sarney, já tivemos três Ministros da Fazenda, sem que se abrisse 
qualquer perspectiva capaz de trazer esperança e alento à população. 
Com efeito, somente uma inversão dos polos orientadores de nossas decisões políticas, sobretudo 
econômicas e sociais, poderá trazer resultados condizentes com as necessidades e os anseios do 
povo brasileiro. É no âmbito do Município, onde cada cidadão tem seu domicílio, que a capacidade de 
inovação e a criatividade das classes trabalhadoras e produtoras podem trazer soluções novas para o 
desenvolvimento do País. O Prefeito Municipal e as lideranças locais, em contato direto com a 
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população, é que têm proximidade e sensibilidade necessárias para captarem as necessidades locais 
e para promoverem rápida, eficaz e adequada resposta do Estado, para solucionar os problemas 
existentes e emergentes. 
Dentre os problemas cruciais de nossa realidade econômica e social, bastaria citar o da miséria, o da 
educação e o das migrações internas. O fortalecimento das comunas brasileiras traria certamente 
eficaz alívio para tais problemas. 
As desigualdades locais e regionais constituem, sem dúvida, a causa básica do deslocamento de 
migrantes de pequenos para os grandes e mais prósperos Municípios. Enquanto os pequenos 
empobrecem, pela falta de mão de obra adequada para promover o seu desenvolvimento, os grandes 
passam a lurar com a incontrolável afluência de migrantes, formando bolsões de miséria em sua 
periferia, invasões e favelas, verdadeiras estufas de delinquência e de criminalidade. Por mais 
prósperas que sejam as cidades, o seu “déficit”, entre a demanda de serviços e de condições de vida 
requeridas pelas ondas crescentes de migrantes e as condições existentes, se torna cada vez maior, 
resultando em pobreza generalizada. 
Com a canalização de recursos para os Municípios, mesmo os de menor porte passariam a contar 
com maior oferta de emprego, com consequente redução das migrações e melhor desempenho 
econômico. Os grandes centros, por sua vez, sofreriam menor demanda de serviços, podendo 
canalizar mais meios, direta ou indiretamente, para a atividade produtiva, com incontestáveis reflexos 
na economia como um todo. 
O problema da educação, sobretudo na faixa dos sete aos catorze anos, com a descentralização de 
recursos e de encargos, encontraria, também, plena solução, através das Comunas, cujos Prefeitos 
não teriam condições de negar atendimento aos municípios. 
O Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, se aprovado pelo Plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte, traria leve alívio para a angustiante situação de penúria dos Municípios 
brasileiros. A distribuição das receitas tributárias aí proposta, entretanto, ainda está muito aquém da 
necessária para reverter os malefícios da atual concentração no âmbito do Poder Central. Os 
benefícios efeitos para a economia como um todo e para uma real retomada do desenvolvimento, que 
preconizamos, só será possível mediante substancial aumento do percentual do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, na forma expressa na presente Emenda. Parte dos encargos a 
serem assumidos pelas comunas justifica, inclusive, ligeira redução do percentual destinado aos 
Estados, em benefício dos Municípios, que assumiriam plenamente a educação da faixa etária dos 
sete aos catorze anos. 
Para viabilização do proposto, a Emenda prevê o escalonamento gradual do FPM, de modo que, 
somente em 1994, o percentual pleno, de quarenta por cento, será atingido. 
Tratando-se, assim, de emenda da mais alta importância para o desenvolvimento e a justiça social do 
País, contamos com a imprescindível acolhida dos eminentes Pares. 
Parecer:   
   A emenda tem como objetivo alterar o percentual de 47% para 63% do produto da arrecadação dos 
impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados que a União entregará a Estados e 
Municípios, sendo que 20% ao Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios, 40% 
ao Fundo de Participação dos Municípios e 3% ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste. Altera ainda, a redação do art. 13 das Disposições Gerais e Transitórias, para 
antecipar o início da vigência dos novos percentuais daqueles fundos.  
Votamos pela rejeição da emenda, nos termos do parecer da Emenda número 2p00167-0. 
   
   EMENDA:01740 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Procedem-se, no Projeto de Constituição (A),  
da Comissão de Sistematização, as seguintes  
alterações:  
I - dê-se à letra "a" do inciso I do art. 188  
a seguinte redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 133  

 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por  
cento, ao Fundo de Participação dos Estados e do  
Distrito Federal;"  
II - em consequência, dê-se ao inciso II do § 1o.  
do art. 13 do Ato das Disposições Gerais e  
Transitórias a seguinte redação:  
"II - às normas relativas ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal e  
ao Fundo de Participação dos Municípios, que  
observarão as seguintes determinações: ... 
Justificativa: 
O artigo 62 do Ato das Disposições Gerais e Transitórias transforma os Territórios do Amapá e de 
Roraima em Estados. Logo, como somente resta o Território de Fernando de Noronha, com área e 
população reduzidíssimas, não tem sentido incluir os Territórios no Fundo de Participação dos 
Estados. Importa salientar, ademais, que os Territórios são verdadeiras autarquias territoriais da 
União, cabendo a esta custear as despesas decorrentes. 
Parecer:   
   A emenda altera a redação da alínea "a" do inciso I do artigo 188 do Projeto e do inciso I do artigo 
13 das Disposições Gerais e Transitórias, no sentido de excluir os Territórios da participação no 
Fundo dos Estados, Distrito Federal e Territórios, com o argumento de que, pelo artigo 62  
das Disposições Transitórias, são os Territórios de Roraima e Amapá transformados em Estados 
Federados.  
Julgamos procedente o pleito objeto da emenda sob exame.  
Com efeito, se confirmado o disposto no artigo 62 da Disposições Gerais e Transitórias do Projeto, 
restaria apenas o território de Fernando de Noronha, que tem população e área reduzidíssimas, 
podendo perfeitamente na condição de ente administrativo, sem autonomia política, continuar sendo 
mantido pela União.  
Votamos , pois, pela aprovação da emenda, desde que aprovadas as disposições Gerais e 
Transitórias do Projeto. 
 

   
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 

Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
 
Art. 12. O sistema tributário de que trata a Constituição entrará em vigor, substituindo o atual, em 1º 
de Janeiro de 1989. 
Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica: 
I. Aos artigos 175 e 176, aos Incisos I, II e IV do artigo 177, ao inciso I do artigo 184, ao inciso III do 
artigo 185 e a alínea “c”, inciso I do artigo 188, que entrarão em vigor a partir da promulgação da 
Constituição. 
II. As normas relativas ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e 
ao Fundo de Participação dos Município, que observarão as seguintes determinações: 
a) A partir da promulgação da Constituição, aplicar-se-ão, respectivamente, os percentuais de dezoito 
por cento a de vinte por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos aos 
incisos III e IV do artigo 182, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei 
complementar a que se refere o artigo 190, inciso II. 
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b) O percentual relativo ao Fundo e Participação dos Estados e do Distrito Federal será elevado de 
um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, à razão de meio 
ponto percentual por exercício, até 1982, inclusive, atingido o percentual estabelecido no artigo 188 I, 
“a”, em 1993; 
c) O percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive, será 
elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até que seja atingido o percentual 
estabelecido no artigo 188, I, “b”. 
Parágrafo 2º. A partir da data da promulgação da Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios editarão as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional. 
Parágrafo 3º. As leis editadas, nos termos do parágrafo anterior, até 31 de dezembro de 1988, 
entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 1989, com efeito imediato. 
Parágrafo 4º. Até que sejam fixados em lei complementar, as alíquotas máximas do imposto sobre 
vendas de combustíveis líquidos e gasosos a varejo, a que se refere o artigo 185, parágrafo 5º, I, não 
excederão a três por cento. 
Parágrafo 5º. O requisito de urgência mencionado no artigo 175, parágrafo 1º, inciso I, não se aplica 
em relação aos empréstimos compulsórios já criados pelo Poder Público. 
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205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 
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234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 

252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

Justificativa:   
   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas 
anteriores da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá 
ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos 
anseios das diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do 
Plenário. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º e 6º; Art. 5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 
2º, 3º e 4º; Art. 9º ("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, 
alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 
("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 
("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 
("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 ("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 
("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 ("caput"), §§ 12, 22 e 32; 
Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 44 ("caput") e 
seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 
("caput"); Arte 57 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 
62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo 
Correia); Art. 17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); 
Art. 31 ("caput"); Art. 35 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 
1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), §§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-
6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE U 

    
      EMENDA:00707 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 165 Inciso I letra C as expressões:  
"em programas de financiamento ao setor  
produtivo - através de suas instituições  
financeiras de financeiras de caráter regional, de  
acordo com os planos regionais de  
desenvolvimento." 
Suprima-se, por correlato, o § 10 do art.  
39 das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
O percentual de três por cento que a nova Constituição confere às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já 
constante da atual constituição, configura receita indispensável dos Estados destas regiões. Se mantida a 
redação que se quer suprimir, esses recursos passariam para duvidosos “programas de financiamento do setor 
produtivo” e pior, através de instituições financeiras, ou seja, bancos cuja função e atuação são de outra ordem 
que não partícipes do bolo tributário nacional. 
Sem dúvida, esse percentual como integrante das receitas estaduais constitui mecanismo não só da 
superação das desigualdades regionais como também de justiça tributária no novo sistema nacional. 
Parecer:   
   A redação do inciso II do art. 165, que entendemos deva ser mantida no texto constitucional, assegura a 
participação do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sabidamente mais eficiente em 
suas ações, a partir de recursos públicos. Por seu turno, cabe ao Estado estabelecer as diretrizes para a 
aplicação desses recursos, objetivando sempre o desenvolvimento daquelas regiões.  
Assim sendo, nosso voto é pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:00960 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÂNGELO MAGALHÃES (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprimir o § 11 do art. 39 do Ato das  
Disposições Constitucionais e Transitórias. 
Justificativa: 
Órgão criado por preceito constitucional só poderá ser extinto ou ter seu objetivo alterado mediante norma de 
igual hierarquia. Ademais, não se justifica a criação de mais um órgão, quando o próprio Banco do Brasil S.A, 
pode, em caráter permanente, exercer as funções que lhe são atribuídas, em caráter transitório, no Projeto (art. 
39, § 10, III). Se entendido imprescindível, o novo banco poderá ser criado por lei, independentemente de 
disposição constitucional autorizativa. 
Parecer:   
   A Emenda tem por finalidade suprimir o § 11 do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
com o argumento de que órgão criado pelo texto constitucional só poderá ser extinto por Emenda 
Constitucional e de que o Banco do Brasil atende as funções que lhe são atribuídas.  
Carece de fundamento a proposta, uma vez que a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
atenderá ao disposto nos arts. 165, I, "c" e 197, § 2o. do Projeto de Constituição, sendo indispensável para a 
execução das medidas ali contidas.  
Somos, pois, pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01119 APROVADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se, no artigo 39, a expressão "do  
primeiro dia do quinto mês ao da promulgação da  
Constituição, mas não antes". 
Justificativa: 
Já que se pode divisar a data da promulgação, a expressão deve ser suprimida. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Autor suprimir do art. 39 do Ato das Disposições Transitórias a expressão "do primeiro dia 
do quinto mês ao da promulgação da Constituição, mas não antes".  
Entendemos que tem razão o proponente, pois a expressão que se quer extirpar do texto tornou-se 
desnecessária, face ao andamento dos trabalhos da Constituinte.  
Somos, pois, pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:01793 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Art. 39, § 9o. - Projeto (B)  
Suprima-se o § 9o. do art. 39 do Ato das  
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
O dispositivo poderá dificultar o mecanismo de crédito, uma vez que, em face do princípio da não 
cumulatividade, ter-se-á de conceder o crédito às indústrias consumidoras desse bem. 
Outro argumento contrário à norma em exame é que as operações interestaduais não serão alcançadas pelo 
tributo. Assim, não há justificativa para a cobrança do imposto antecipadamente nessas operações. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir o § 9o. do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
entendendo que poderá dificultar o mecanismo de crédito e que as operações interestaduais não serão 
alcançados pelo tributo.  
Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica deverão 
ficar com a responsabilidade pelo pagamento do imposto a que alude o dispositivo.  
Parece-nos que carece de fundamento a proposta, razão pela qual opinamos pela sua rejeição. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

  
   EMENDA:00447 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Até que sejam fixadas em lei complementar, as  
alíquotas máximas do imposto municipal sobre  
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vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos  
não excederão a três por cento, observado o  
disposto no "caput" deste artigo. 
Justificativa: 
Não há como instituir-se de imediato o imposto previsto no art. 156, III, vez que o Sistema Tributário Nacional 
entrará em vigor apenas “a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição” 
(art. 34, “caput”, das Disposições Transitórias). 
Ademias, tratando-se de tributo da competência municipal, as Prefeituras não se encontram devidamente 
aparelhadas para a arrecadação ora previstas. 
   
   EMENDA:00572 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   PROPOSTA DE REDAÇÃO  
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  
Art. 34 - ........................................  
§ 1o. - Entrarão em vigor com a promulgação da  
Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 152,  
I, II, III, e 159, I, "c", revogadas as  
disposições em contrário da Constituição de 1967 e  
das Emendas que a modificam, especialmente de seu  
art. 25, III.  
Inclua-se os incisos I e II, art. 156. 
Justificativa: 
O inciso I, trata do imposto de propriedade predial e territorial urbana, e, o inciso II, sobre o imposto de 
transmissão “Inter vivos”.  
Acreditamos a exclusão desses dois incisos como um equívoco de redação e que deverão entrar em vigor com 
a promulgação da constituição, juntamente com o inciso III. 
Tanto os incisos I, II e III, são de aplicação imediata pelo Poder Municipal e não há motivo que justifique as 
suas exclusões do referido parágrafo 1º do art. 34. 
 
   EMENDA:00753 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 34, § 2o., do Ato das Disposições  
Constitucionais Transitórias a seguinte redação:  
"§ 2o. ... I - a partir da promulgação da  
Constituição, serão constituídos, respectivamente,  
de dezoito e de vinte por cento do produto da  
arrecadação dos impostos referidos no art. 153,  
III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio  
até a entrada em vigor da lei complementar  
prevista no art. 161, II;  
II - o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Estados e do Distrito Federal  
será acrescido de um ponto no exercício financeiro  
de 1989 e, a partir de 1990, de meio ponto por  
exercício, até 1992, atingindo em 1993 o  
estabelecido no art. 159, I, a;  
III - o percentual relativo ao Fundo de  
Participação dos Municípios, a partir de 1989,  
será elevado à razão de meio ponto por exercício  
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financeiro, até atingir o estabelecido no art.  
159, I, b." 
Justificativa: 
Repetem-se no texto, excessiva e superfluamente, expressões como “por cento”, “percentual”, “inclusive”. 
Consideramos que nossa proposta melhora a redação, permanecendo rigorosamente o mesmo o sentido. 
   
   EMENDA:00793 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   O inciso I do art. 34 do Ato das Disposições  
Constitucionais Transitórias deve fundir-se ao § 2o.:  
Os incisos II e III devem transformar-se em parágrafos.  
Os demais parágrafos devem ser renumerados. 
Justificativa: 
Trata-se de correção de técnica legislativa. Parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição 
completa, mas, sim, ser complemento de artigo ou parágrafo. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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